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Het is nu ruim twee jaar geleden dat ik voor het eerst kennis 

maakte met Second Life, en eerlijk gezegd was ik al vanaf de aller-

eerste minuut dat ik daar plompverloren tussen de wuivende bo-

men en de voorbijdrijvende wolken stond verkocht. Dat de moge-

lijkheden hier verder gingen dan een beetje chatten met mensen 

uit alle uithoeken van de wereld zou ik diezelfde avond ervaren, 

maar ik voelde op mijn sloffen aan dat ik op een bijzondere 

plek terecht was gekomen. De indrukken die ik mijn 

eerste avond opdeed zal ik niet snel meer ver-

geten en al vanaf dat moment drong zich het 

idee op om een boek te schrijven over deze 

nieuwe virtuele wereld. Maar mensen 

denken wel eens vaker iets. Het daad-

werkelijk uitvoeren is een heel ander 

verhaal. En dat bleek wel toen na een 

half jaar gebruik te hebben gemaakt 

van Second Life het idee een boek te 

schrijven over dit nieuwe fenomeen 

nog steeds door mijn hoofd spookte, 

waarna ik besloot om maar eens wat 

uitgevers te benaderen. Maar onbekend 

maakt blijkbaar ècht onbemind, want er 

was geen uitgever die begreep waar ik het 

over had en àls men dan op de hoogte was, 

dan was het argument om hier geen geld aan te 

spenderen dat er nauwelijks Nederlandse gebruikers 

waren en dat de tijd nog lang niet rijp was voor een boek over 

een dergelijk programma. Maar de aanhouder wint. Om de zoveel 

tijd bracht ik de onwillige uitgevers op de hoogte van de ontwik-

kelingen en het groeiende aantal Nederlanders dat inmiddels lucht 

had gekregen van deze virtuele wereld. Maar pas toen ABN-AMRO 

op niet geheel bescheiden wijze entree in Second Life maakte en ik 

vlak daarna in een tv-programma werd uitgenodigd om te komen 

vertellen over Second Life, kreeg ik het bevrijdende mailtje om 

eens te praten over mijn ideeën voor het boek. Het siert uitgeverij 

Van Duuren Media dan ook bijzonder dat zij haar nek heeft dur-

ven uitsteken en met mij in zee wilde gaan. Waarvoor nog mijn 

eeuwige dank. En over dank gesproken. Tijdens het 

langdurige proces van het daadwerkelijk maken 

van dit boek ben ik niet alleen goed begeleid 

en gesteund door de uitgever, maar ben ik 

ook door heel veel bewoners van Second 

Life geholpen met bijdragen die dit boek 

hebben gemaakt tot wat het nu is. En 

hoewel ik iedereen hier maar wat graag 

persoonlijk zou willen bedanken, laat 

de ruimte het helaas niet toe, maar 

een overzicht van hen is echter wel 

terug te vinden in het colofon. 

Toch wil ik nog wel in het bijzonder 

mijn vriendin bedanken die mij de afge-

lopen vier maanden bitter weinig heeft 

gezien en tevens mijn familie die mij op 

hun manier steunde met opbeurende kaartjes, 

e-mail en muzikale oppeppers die mij aan het 

werk hielden. Het was een ware bevalling, maar nu is 

mijn kindje een feit. Aan de mensen die ook de aspiratie hebben 

een boek te schrijven zou ik slechts willen zeggen: u weet niet wat 

u zich op de hals haalt.

Bob Timroff A.K.A. Zebra DaSilva

VoorwoordVoorwoord
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Een unieke wereld
Ooit begonnen met een handje vol inwoners is Second Life inmid-

dels uitgegroeid tot een wereld waar tienduizenden mensen elkaar 

dagelijks ontmoeten om te chatten, te bouwen, games te spelen, 

kleding te ontwerpen of te kopen of gewoon een beetje rond te 

vliegen om mooie plekken te ontdekken. Hoewel het vanaf het be-

gin af aan wel duidelijk was dat Second Life alle potentie had om 

een succes te worden, had niemand kunnen voorspellen hoe deze 

virtuele wereld zou uitgroeien tot wat hij nu is. De vele producten 

en diensten die de bewoners hebben ontwikkeld, hebben ertoe ge-

leid dat er een bruisende economie is ontstaan waarin maandelijks 

miljoenen virtuele dollars worden verdiend die, zoals inmiddels 

wel bekend is, ingewisseld kunnen worden voor echt geld.

Spel of niet?
Hoewel het een discutabel onderwerp blijft, is Second Life geen 

spel in de gebruikelijke zin van het woord. Er zijn geen levels, 

er is geen doel en er is geen winnaar. De nieuwgeboren bewoner 

belandt op Orientation Island en mag het daarna zelf uitzoeken. 

Een belangrijk element van het spel is het gebruik van de ‘avatar’, 

de verschijningsvorm waarmee iedere bewoner zich kan onder-

scheiden van de rest. Deze kan geheel naar eigen wens worden 

aangepast en worden voorzien van alle denkbare extra’s.

Een uniek kenmerk van Second Life in vergelijking met andere 3D-

werelden is het feit dat de gebruiker het intellectueel eigendom 

behoudt van alles wat hij maakt en aanbiedt. En ofschoon de grote 

bedrijven die hun entree maken in Second Life alle aandacht van 

de pers krijgen, zijn het nu juist de ‘gewone gebruikers’ die alle 

aandacht zouden moeten verdienen. Uiteindelijk hebben zij het 

veldwerk gedaan en het gezicht van deze wereld bepaald.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Iedere bewoner in Second Life krijgt dezelfde mogelijkheden en 

kansen om een succesvol tweede leven op te bouwen. Mogelijke 

belemmeringen uit het echte leven, zoals sociale en maatschappe-

lijke status, etnische achtergrond, gezondheidssituatie en uiterlijk 

doen er hier niet toe. In Second Life kun je zijn wie je altijd al had 

willen zijn. Oude mensen worden weer jong, lelijke mensen zijn 

hier knap en de  grootste underdog kan hier een succesvol bestaan 

opbouwen. Het is natuurlijk nooit zeker of Second Life in de hui-

dige vorm blijft bestaan of voor vele miljarden wordt verkocht aan 

Google, Microsoft of een andere geïnteresseerde partij, maar het 

was in ieder geval al een goede zet van de makers om de broncode 

vrij te geven, zodat ook derden nu kunnen mee ontwikkelen om de 

wereld van Second Life nog mooier en beter te maken.

Brave new (virtual) world

De software van Linden Lab wordt ook wel de ‘Viewer’ genoemd. 

Hiermee hebben we na inloggen toegang tot de wonderlijke wereld 

van Second Life.

X
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Voor wie is dit boek geschreven? 
Ik hoor veel nieuwkomers altijd de opmerking maken dat men 

geen flauw idee heeft hoe alles werkt, wat er te doen valt of waar 

je naartoe kunt. Daarom leek het mij een goed idee om een gids te 

schrijven waarin de mogelijkheden van Second Life op een rij wor-

den gezet en begrippen worden uitgelegd en de lezer met behulp 

van een aantal praktische workshops op weg te helpen met de 

soms wat complexe materie. Dit boek is daarom een prima start 

voor iedereen die zich na aankomst in Second Life ietwat verloren 

voelt tussen al die gevorderde gebruikers en behoefte heeft aan 

uitleg in zowel woord als beeld. Maar ook bedrijven, projectmana-

gers, ontwerpers, kunstenaars, muzikanten of programmeurs die 

nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden in deze virtuele wereld 

worden in dit boek uitgebreid geïnformeerd over de ins- en outs 

van Second Life.

De website die bij dit boek hoort
Omdat dit boek geen technisch boek of handleiding moest worden 

en het aantal pagina’s het eenvoudig niet toelaat om alle onder-

werpen en mogelijkheden te behandelen, is er op de website die 

bij dit boek hoort aanvullende informatie te vinden in de vorm 

van videotutorials, workshops, tips & trucs en nieuws. Bovendien 

is Second Life een dynamische wereld waarin geregeld allerlei 

veranderingen plaatsvinden, dus het loont de moeite de website 

geregeld te bezoeken voor de laatste feiten. Het adres van de site 

is www.howslife.nl. 

In mijn studio/galerie/winkel in Second Life worden ook heel veel 

gratis producten aangeboden die je via de aanwezige vendor in be-

zit kunt krijgen. De studio is te vinden in Grass (240, 209, 115). 

Ik wens je voor nu alvast veel plezier met het lezen van dit boek.

Over dit boek
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Hoofdstuk 1
Inleiding tot een tweede leven
De mogelijkheden van Second Life zijn zeer uitgebreid en het jargon dat 
wordt gebruikt is er al niet minder eenvoudig om. Daarom eerst maar 
een introductie zodat je bekend raakt met de basisbeginselen.
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In den beginne schiep God hemel en aarde en het was goed. 

Althans, daar leek het op. Wij weten ondertussen wel beter.

In 1999 besloot  Philip Rosedale uit Amerika om in de voetsporen 

van de grote schepper te treden. Na het nodige onderzoek en 

voorwerk creëerde hij rond 2003 een compleet nieuwe virtuele 

wereld. Hij noemde deze wereld ‘Second Life’ en het bedrijf 

erachter werd ‘ Linden Lab’.

Nieuwe goden 
Maar net als God merkte Philip al snel dat een eigen wereld minder 

leuk is als die niet bevolkt wordt met levende wezens. Dus liet 

Philip ons in zijn wereld komen. Niet als gewone sterveling, nee 

als een nieuw geborene. Belichaamd door een  avatar met de macht 

om bijna alles in deze wereld te maken en te veranderen. Zelfs de 

vorm waarin we ons aan anderen willen tonen staat ons vrij. 

En zo werden wij zelf goden en kwamen in een vertrouwde wereld 

met hemel en aarde. Maar ook met een zon, een maan, zee, wind, 

vuur en zwaartekracht. En de zwaartekracht kan eventueel zonder 

inspanning worden overwonnen. Want als je wilt, vlieg je als een 

vogel zo vrij door de wolken over woeste bergen, rakelings tussen 

de bomen door om uiteindelijk neer te vlijen op een plek bij het 

water omringd met planten en bloemen terwijl je de zon onder 

ziet gaan en de sterren kunt zien verschijnen in de inktzwarte 

lucht.

Hype
Je moet beslist onder een steen hebben gelegen als je het afgelo-

pen half jaar niets hebt gemerkt van de hype rond Second Life. De 

media hebben zich er, en daarmee ons, enthousiast mee bezig ge-

houden. Hoewel de berichten wel erg veel nadruk leggen op het 

geld dat in deze wereld wordt verdiend, is Second Life toch meer 

dan een nieuwtje dat we over een half jaar weer zijn vergeten. 

Daarvoor heeft deze nieuwe manier van mensen ontmoeten, 

games spelen, muziek luisteren, films kijken enzovoort te veel 

impact op de beleving van inmiddels miljoenen ingeschreven deel-

nemers  waarvan er tienduizenden per dag actief bezig zijn hun 

tweede leven te leiden in deze wereld alwaar zij een tweede kans 

krijgen om er dit keer een betere wereld van te maken. 

Bevolkingsgroei
Toen ik in juni 2005 met Second Life in aanraking kwam, waren er 

rond de 50.000 bewoners die allemaal druk in de weer waren met 

het opbouwen van een virtueel leven, al dan niet gepaard gaande 

met diverse commerciële activiteiten zoals het maken van kleding, 

bouwen van huizen, handelen in land enzovoort. Inmiddels is het 

aantal mensen dat zich heeft ingeschreven als bewoner in rap 

tempo toegenomen. Hier dient echter te worden vermeld dat bij 

het aantal accounts dat wordt opgegeven ook de mensen mee wor-

den geteld die één keer uit nieuwsgierigheid zijn komen kijken om 

vervolgens nooit meer terug te keren. De zogeheten dagjestoeris-

ten. Het werkelijke aantal actieve bewoners ligt dan ook bedui-

dend lager. Maar dat zegt helemaal niets over de activiteit die er in 

de wereld van Second Life (hierna te noemen: ‘SL’) heerst. Er zijn 

nu meer dan vijf miljoen inschrijvingen geteld en al zou daar 

slechts tien procent van overblijven, dan praten we nog over een 

aantal van 500.000 actieve gebruikers die plezier beleven aan hun 

aanwezigheid in deze driedimensionale wereld. En bovendien zeg-

gen cijfers niet alles. Zodra je de wereld van SL betreedt, zul je zelf 

kunnen constateren dat hier iets heel bijzonders gaande is. 

Hoe het begon…

Inleiding tot een tweede leven
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Wanneer je te maken krijgt met een ‘griefer’, een pestkop, dan kun 

je dit te allen tijde melden bij Linden Lab via het Abuse Report.

4

Uniek
Voor de een is SL een perfecte manier om zo veel mogelijk mensen 

te ontmoeten. Voor een ander is SL een creatieve uitlaatklep met 

mogelijkheden die veel grafisch en 3D-ontwerpers aanspreekt en 

inspireert om hun creaties te maken en eventueel te verkopen. En 

dan heb ik het alleen nog maar over de buitenkant, want ook op 

concept- en marketinggebied en dienstverlening zijn er zeer veel 

mensen actief om hun kennis en visie te etaleren en hiermee de 

nodige status in SL te veroveren. Er is daadwerkelijk een bruisende 

economie ontstaan en die lijkt voorlopig niet meer te stoppen.

En dit is natuurlijk mede te danken aan het feit dat de bedenkers 

hiertoe diverse middelen hebben aangereikt. Het gebruik van de 

virtuele munteenheid  Linden dollars (L$) heeft veel bewoners ge-

prikkeld om veel tijd èn geld te investeren in het bedenken van 

producten en diensten die SL zo uniek maken.

Het feit dat bijna alles in deze wereld door de bewoners zèlf is 

gemaakt is vrij bijzonder. Dit in tegenstelling tot vergelijkbare 3D-

werelden waarbij alles is bedacht en gemaakt door de betreffende 

bedrijven en waarbij bovendien ook veel controle en toezicht is op 

zaken die volgens de makers wel of niet mogen. In SL worden op 

dat gebied geen beperkingen opgelegd. 

Regels
Er zijn wel algemene regels opgesteld in de ‘ Terms of Service’, 

de ToS (http://secondlife.com/corporate/tos.php) en waarmee je 

akkoord bent gegaan als je de software van Linden Lab opstart, 

maar verder is er niet iemand die over je schouder meekijkt en 

moeten de mensen het onderling oplossen. En er zijn wel twee 

typen gebieden gemaakt. Er is een type waarin je geen dingen doet 

die je ook niet zou doen als je oma bij je op visite was en er is een 

type gebied waar je dit soort beleefdheid weer mag laten varen, de 

zogeheten ‘mature’ gebieden.

Wie een seksclub wil bouwen met als doelgroep mensen die zich 

bezighouden met SM en bondage (BDSM) kan en mag dit in een ma-

turegebied zonder enig probleem doen en de mensen die de club 

bezoeken, dienen zich weer aan de regels van de club te houden. Zo 

is het eigenlijk alsnog netjes geregeld zonder dat er agenten rond 

hoeven te lopen. De middelen die je hebt om ongewenst publiek 

van je land of je huis te verwijderen, zijn op zich voldoende om je 

veilig te voelen 

in deze wereld. 

Maar mochten 

er echt dingen 

gebeuren die 

niet door de 

beugel kunnen, 

dan kun je dat 

melden met 

een zogeheten 

‘ abuse report’.

Vooroorde-
len
Mensen die niet 
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Vooroordelen
Mensen die niet bekend zijn met de mogelijkheden van SL en af-

gaan op de artikelen en verhalen in de media hebben, door de 

vaak eenzijdige manier waarop SL wordt belicht, het idee gekregen 

dat het in SL alleen draait om geld verdienen en  cyberseks. “Alles 

in Second Life is nep behalve het geld”, kopt men elkaar regel-

matig na zonder zich ècht te hebben verdiept in de materie. Dat 

is best jammer, want hiermee wordt het ideële uitgangspunt van 

bedenker  Philip Rosedale zwaar tekort gedaan. Want zijn wens 

was toch in eerste instantie om zo veel mogelijk mensen vanuit de 

hele wereld in een virtuele omgeving bij elkaar te brengen, zodat 

deze konden meewerken aan het invullen hiervan met gebouwen, 

natuurschoon, vervoersmiddelen, gebruiksvoorwerpen, diensten 

enzovoort. Dat men heeft gekozen voor een economisch model 

waarbij bewoners geld betalen maar ook kunnen verdienen, heeft 

onder andere als grondslag dat men ook een manier moest be-

denken om de hoeveelheid dataverkeer en de belasting van de 

servers die deze wereld moeten weergeven, te compenseren en 

overmatig gebruik van objecten en dergelijke enigszins te beper-

ken. Rosedale had goed door dat mensen zuiniger met het gebruik 

van texturen, geluiden, objecten en dergelijke zouden omspringen 

als hier een vergoeding tegenover zou staan. En dat men extra 

gemotiveerd zou zijn om zo veel mogelijk bij te dragen aan het 

opbouwen van deze nieuwe wereld wanneer men in staat is om 

eigen creaties te verkopen.

Geld is niet belangrijk
Maar zelfs zonder één Linden dollar (L$) op zak te hebben, is het 

voor heel veel mensen prima vertoeven in SL. Er zijn gelukkig nog 

altijd veel bewoners die het leuk vinden om producten te maken 

en deze weg te geven zodat je alsnog elke dag met een andere 

outfit door het leven kunt gaan en gebruik kunt maken van een 

enorm scala aan handige hulpmiddelen die het leven in SL kunnen 

vergemakkelijken en aangenamer maken. Deze zogeheten ‘ free-

bies’ doen in veel gevallen niet onder voor hun commerciële vari-

anten en zijn op enorm veel plekken te verkrijgen. 

En natuurlijk zijn er veel creatieve bewoners die een leuk zak-

centje verdienen met hun deelname aan SL, maar je zult van de 

meeste succesvolle bewoners hetzelfde verhaal horen: namelijk 

dat men het geld verdienen nooit als primair doel heeft gesteld en 

dat hun plotselinge succes merendeels door toeval of een speci-

fieke vraag naar bepaalde producten tot stand is gekomen. Eerder 

een kwestie van de juiste timing en omstandigheden dus, dan een 

doordacht plan.  Wat niet wil zeggen dat er geen bewoners zijn die 

wel degelijk met een voorbedacht plan aan SL deelnemen om hier 

hun geluk te beproeven en zich hiermee een (extra) inkomen 

verschaffen, want die zijn er inmiddels voldoende. Dat zijn niet 

alleen particulieren die een beetje handig zijn in bouwen of Pho-

toshoppen, maar zoals bekend ook steeds meer bedrijven.

Inleiding tot een tweede leven

Het is een misvatting dat je het in SL alleen leuk is als je geld hebt. 

Er is namelijk ruim voldoende aan gratis producten te vinden.



Goudkoorts 
Een en ander is vergelijkbaar met de hype die eind jaren 90 ont-

stond na de introductie van de eerste webbrowser en de hierdoor 

groeiende bekendheid en algemene acceptatie van internet bij het 

grote publiek.  

Er was bijna geen bedrijf meer dat niet – meestal in uiterste paniek 

– besloot om zo snel mogelijk een website te laten bouwen zonder 

hierbij enig idee te hebben wat men had te melden of wat de site 

aan meerwaarde zou opleveren ten opzichte van hun bestaande 

folders en brochures. De drijfveer om met een website op internet 

te willen staan, was voornamelijk dat de concurrent ook al aanwe-

zig was en men wilde natuurlijk in geen geval achterlopen en hier-

door misschien inkomsten mislopen door te laat op deze nieuwe 

ontwikkelingen te reageren.

Uiteindelijk waren het over het algemeen alleen de bedrijven die 

de websites moesten ontwerpen en bouwen die dan ook daadwer-

kelijk geld verdienden aan internet. Terwijl hun klanten zelf nog 

een lange weg hadden te gaan voor hun investeringen weer kon-

den worden terugverdiend. Als die überhaupt al konden worden 

terugverdiend.

Zeepbel 
Na een tijd waarin ‘the sky the limit’ was en investeerders en nieu-

we ondernemers hun queeste naar de digitale heilige graal onder-

namen, spatte de hele zeepbel uiteindelijk uit elkaar toen bleek 

dat de investeringen niet zo snel konden worden terugverdiend 

als zelfbenoemde media-en marketingexperts hadden doen laten 

geloven. De verwachtingen waren immers veel te hoog. 

Ten eerste had men de internetgebruikers verkeerd ingeschat waar 

het ging om de bereidheid om te betalen via internet en ten tweede 

liepen de ideeën die men had vaak te ver voor op de technische 

mogelijkheden die er op dat moment waren.

Spooksteden
Dezelfde paniek en goudkoorts is weer aan het ontstaan door de 

komst van Second Life. SL is wederom een heel nieuwe manier om 

internet te gebruiken en ook nu zijn er erg veel bedrijven die bang 

zijn de boot te missen en koste wat het kost hun bedrijf in de 

wereld van SL willen brengen zonder zich echt te verdiepen in het 

medium en in de mensen die gebruikmaken van SL. 

Want net als in het voorbeeld van de websites zit de gebruiker niet 

te wachten op een veredelde folder/brochure die niets toevoegt 

of de mogelijkheden van SL ten volle gebruikt. De gebruiker weet 

soms misschien niet wat hij wil, maar hij weet meestal wel heel 

goed wat hij niet wil. 

Dat is ook de reden dat veel van de gebieden waar grote bedrijven 

zich in SL hebben gevestigd, eruitzien als spooksteden waar de 

bezoeker nauwelijks affiniteit mee heeft, omdat ze geen enkele 

beleving of sensatie bieden die binnen het concept van SL passen. 

Bedrijven zouden er goed aan doen òf degelijk onderzoek te doen 

voordat men iets opzet in SL òf zich laten adviseren door bedrij-

ven in SL die al langer ervaring hebben met het medium en wèl 

weten waar de gemiddelde bewoner van SL zijn tijd mee vult.

Hoe mooi gemaakt ook, toch kom je talloze plekken tegen waar het 

helemaal uitgestorven blijkt  te zijn.

Hoofdstuk 1
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Overal seks
Dat seks een belangrijke plaats inneemt in de wereld van SL is 

niet verwonderlijk. Immers bij elk nieuw medium dat inmiddels is 

geïntroduceerd, blijkt seks een van de toepassingen te zijn die het 

medium in zowel technisch als financieel opzicht tot een succes 

kunnen maken. De ontwikkelingen op het gebied van streaming 

media zouden zonder twijfel stukken langer hebben geduurd 

als er niet voor kapitalen was geïnvesteerd door bedrijven uit de 

erotische branche die manieren bedachten om video en webcam-

beelden het postzegelformaat te laten ontgroeien. 

Men heeft juist in deze branche koortsachtig gewerkt aan codecs 

(compressor-/decompressormethoden) om audio en video in een 

zo goed mogelijke kwaliteit via internet aan te kunnen bieden. En 

natuurlijk heeft ook de ontwikkeling en het massaal gebruik van 

breedbandinternet hierbij een aardig handje geholpen.

Seks in SL vindt zijn weg in de vorm van erotische clubs, anima-

ties, poses, magazines, films en erotisch georiënteerde ‘groups’. 

Menig bewoner experimenteert op virtuele wijze met dingen 

als het wisselen van sekse, ook wel genderbending genoemd, 

of verkoopt zijn of haar lichaam via de slavenmarkt die welig 

tiert in SL. Seks blijkt in de praktijk een van de weinige toepas-

singen te zijn waarvoor men bereid is te betalen en dat is in 

SL al niet veel anders. Maar het gaat echter wel heel erg kort 

door de bocht om te stellen dat alles in SL draait om seks en 

geld. Seks in SL is maar één van de onderdelen om het virtuele 

leven een hoger realiteitsgehalte te geven en de gehele beleving 

te verruimen. Evenals het gebruik van poses en animaties, het 

bouwen en inrichten van huizen en het verfraaien van de avatar. 

Realiteitsmix
De naam ‘Second Life’ blijkt niet lukraak gekozen. Dat zal vrijwel 

iedereen die een paar dagen met SL heeft gespeeld kunnen beves-

tigen. SL-bewoners besteden over het algemeen enorm veel tijd 

aan chatten, shoppen, rondvliegen, bouwen of met gewoon het 

elke dag weer leren van de mogelijkheden van SL. En omdat je hier 

al vrij snel vrienden maakt, kun je er een behoorlijke dagtaak aan 

hebben om je sociale contacten goed te onderhouden. 

Voor sommmige gebruikers zijn de vele nieuwe contacten en de 

vele mogelijkheden van SL zo aanlokkelijk en verslavend dat zij al 

snel meer tijd besteden aan hun virtuele leven dan aan hun 

werkelijke leven. Wanneer SL en RL met elkaar in conflict komen 

of in enkele gevallen zelfs versmelten, is het wel zo verstandig te 

beseffen dat SL in eerste instantie maar een spel is. 

Wellicht geen spel met een vaststaand doel, en Second Life kent 

wel degelijk spelelementen die helaas meestal volgens ongeschre-

ven regels worden gespeeld. Maar vergeet niet dat iedereen die je 

hier ontmoet, bestaat bij gratie van zijn aanwezigheid in SL en de 

hiermee onlosmakelijk verbonden avatar, en dat er uiteindelijk 

gewoon een mens aan de andere kant van de lijn zit die van de ene 

dag op de andere kan zijn verdwenen.

Inleiding tot een tweede leven



 Intellectueel eigendom
Een ander opmerkelijk en bijzonder kenmerk van SL is dat alles 

wat men in deze wereld maakt en bouwt, het intellectueel eigen-

dom blijft van de maker. Daarin onderscheidt SL zich ook van 

andere 3D-werelden. Bewoners mogen zelf hun prijs bepalen voor 

producten en kunnen zelf instellen of het product gekopieerd 

of verder doorgegeven mag worden. Zonder deze uitzonderlijke 

eigenschap zou je bijvoorbeeld geen succesvol spel aan  Nintendo 

kunnen verkopen zonder hiervoor een deel van de opbrengsten te 

moeten delen met Linden Lab, de makers van SL. En dat is nu pre-

cies wat SL-bewoner Kermitt Quirk overkwam; nadat hij al meer 

dan honderden kopieën binnen het spel had verkocht, kocht Nin-

tendo zijn spel ‘ Tringo’ voor gebruik op hun Gameboy Advanced 

en mobiele telefoons.

Copybot
Hoe belangrijk het behoud van het intellectueel eigendom is voor 

de creaties van bewoners van SL bleek te meer toen november 2006 

een programma de ronde deed onder de naam ‘ Copybot’, waarmee 

je in een handomdraai een kopie van een avatar of een object kon 

maken. Dit heeft eigenlijk alleen maar kunnen gebeuren omdat 

het hier om een opensourceproject ging, dus de broncode van 

het programma was door iedereen te gebruiken en aan te passen. 

Men had de Copybot oorspronkelijk bedoeld als een ‘debug tool’, 

een hulpmiddel dat gebruikt wordt bij het ontwikkelen van code 

voor een programma. De oorspronkelijke versie liet niet zomaar 

toe dat er zonder toestemming een avatar of object gekopieerd 

werd. Maar elke programmeur kan deze optie er zonder al te veel 

moeite weer uithalen. Hierdoor ontstond een vervelende situatie, 

waardoor bewoners van SL die erg veel tijd hadden gestoken om 

hun producten te maken op deze manier hun inkomen zagen ver-

dwijnen als hier niet tegen op werd getreden. Linden Lab heeft 

inmiddels maatregelen getroffen en gebruik van de Copybot leidt 

nu tot een ban uit SL. 

Eigenlijk is dat weer een van de momenten geweest waarop we 

hebben kunnen zien hoe sterk de SL-gemeenschap is en dat zij 

prima hun eigen boontjes weten te doppen. Er volgden protesten 

en acties om iedereen te informeren over de Copybot en er werden 

scripts gemaakt om het kopiëren tegen te gaan.

Toen de Copybot de economie en het intellectueel eigendom 

dreigde aan te tasten, kwamen de bewoners van SL hier al snel met 

diverse acties tegen in protest.

Hoofdstuk 1
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 Hackers
En er zijn wat betreft veiligheid nog wel meer gevaren die op de loer 

liggen. Het is ook nog niet zo heel lang geleden dat de servers van 

Linden Lab zijn gekraakt en dat alle informatie werd gestolen. Of-

schoon het in dit geval wel om versleutelde informatie ging waar de 

hackers volgens Linden Lab nog een harde dobber aan zouden heb-

ben om hier iets bruikbaars uit te halen, werd er toch uit voorzorg

gevraagd aan iedereen om het wachtwoord te veranderen. Want 

het geld op de account van de bewoners zou dan natuurlijk kun-

nen worden gestolen. Ofschoon er vrij adequaat werd gehandeld 

en de servers volledig werden uitgezet voor een bepaalde tijd, 

toont dit wel aan hoe kwetsbaar een systeem kan zijn. Gezien het 

feit dat het clientprogramma, ook wel ‘de  viewer’ genoemd, open 

source is geworden, kunnen we wellicht nog meer van dit soort 

vervelende hackerspraktijken verwachten. Wat dat betreft toont 

het aan dat opensourceprojecten in sommige gevallen ook een 

duistere keerzijde kunnen hebben. Als iedereen de code aan mag 

passen, zouden er een aantal verborgen valkuilen kunnen worden 

ingebouwd die pas na eventueel misbruik aan het licht zullen ko-

men. Het is dus zaak voor de ontwikkelaars om de ogen goed open 

te houden en de broncode goed te blijven controleren op dergelijk 

misbruik.

Termen en begrippen
Ik wil dit inleidende hoofdstuk graag gebruiken om je alvast een 

aantal begrippen en eigenschappen van SL bij te brengen die ken-

merkend zijn voor deze wereld en die je anders wellicht op je 

hoofd zullen doen krabben.

De meeste termen worden in dit boek behandeld of komen uit-

gebreider aan bod, maar het is toch prettig om alvast een beetje 

voorbereid te zijn op een aantal andere begrippen wanneer je dit 

boek verder gaat lezen.

Metaverse
De term  Metaverse wordt nogal eens toe-

gepast als verzamelnaam voor soortgelijke 

3D-werelden als Second Life en werd voor 

het eerst geïntroduceerd in het boek ‘ Snow-

crash’ (1992) van auteur  Neal Stephenson. 

Het woord meta komt uit het Grieks en betekent ‘na’ ,‘voorbij’ of 

‘erbuiten’. De term Metaverse is dus in feite een omschrijving van 

een wereld die voorbij onze ‘werkelijke wereld’ gaat en is daarmee 

de representatie van een virtuele realiteit waarbij individuen door 

middel van avatars met elkaar in contact kunnen komen middels 

een netwerk als bijvoorbeeld internet. Second Life wordt daarom 

door sommige mensen gezien als het vleesgeworden voorbeeld 

waarin de visie van genoemde schrijver bewaarheid wordt. 

Er zijn nog andere schrijvers geweest die hun visie over techno-

logieën als virtual reality en internet als basis voor hun boeken 

hebben gebruikt, die hierdoor het sciencefiction genre al vanaf het 

midden van de jaren 80 naar een geheel ander niveau wisten te bren-

gen.  Het genre van auteurs  Bruce Sterling en  William Gibson staat 

ook wel bekend als ‘ cyberpunk’. William Gibson is overigens de 

bedenker van het woord ‘cyberspace’, waarmee netwerken als het 

internet werden bedoeld. Echt zo’n beetje alles wat we in de trilogie 

‘The matrix’ voorbij zien trekken, is ontleend uit een van Gibson’s 

bekendste boeken ‘ Neuromancer’ uit 1983. Hierin werden al 

termen als avatars, grid, the matrix, the metaverse en dergelijke 

gebruikt om de virtuele wereld waarin de verhalen zich afspeel-

den een gezicht te geven. Neuromancer is in het Nederlands 

verschenen onder de titel ‘Zenuwmagiër’.

Het boek Snowcrash van Neal Stephenson is 

voor menig lezer de eerste kennismaking 

geweest met het begrip ‘Metaverse’.

Inleiding tot een tweede leven



 Prims
De wereld van SL bestaat uit coördinaten en pixels waarmee het 

geheel wordt gevisualiseerd. Alles wat je in SL ziet, bestaat bij 

gratie van de techniek om 3D- objecten te maken met behulp van 

zogeheten ‘primitives’, in SL kortweg ‘prims’ genoemd, en de mo-

gelijkheid om deze te kunnen uitbreiden met extra functionaliteit 

door middel van de eigen scripttaal van Linden Lab,  Linden Script 

Language (  LSL). 

Prims zijn de bouwstenen van SL en ze bestaan in diverse basis-

vormen als kubus, kegel, bol enzovoort. Deze basisvormen zijn 

ook weer te bewerken en daarom kan de wereld van SL door de 

bewoners worden verrijkt met al die prachtige gebouwen, meubels 

en  bomen, maar ook haar, hoeden, wandelstokken, tv’s, walk-

mans, skates, surfboards enzovoort. 

 Tax Revolt
Even een SL-geschiedenisles: in de zomer van 2003 waren prims 

zelfs een reden voor een ware revolutie, toen Linden Lab besloot 

om elke prim die in SL werd geplaatst te belasten. Enerzijds om de 

economie een zetje te geven, maar evengoed om op deze manier 

verdiensten te verkrijgen.

Toen de bewoners van SL hierover hoorden, is er massaal gepro-

testeerd door ‘de straat op te gaan’, compleet met spandoeken 

en borden waarop men hun onvrede uitte (“Born free, taxed to 

death!”) en door het verspreiden 

van kratten thee door het hele 

landschap van SL. Een aardige 

verwijzing naar de historische 

Boston Teaparty. De ‘Tax Revolt’, 

de virtuele variant in SL, was er 

niet minder om en had uitein-

delijk tot gevolg dat Linden Lab 

op aanraden van juristen heeft besloten de primbelasting niet te 

laten doorgaan. Dit was de eerste keer dat de community van SL 

op een dergelijke manier gezamenlijk optrad tegen Linden Lab en 

het zal zeker niet de laatste keer zijn.

 

In-world
Voor alles wat zich in de wereld van SL afspeelt, gebruikt men de 

term ‘in-world’. Als je tegen iemand zegt dat je naar een concert 

gaat, zal men er over het algemeen vanuit gaan dat je dat in-world 

gaat doen. Hoewel er hele discussies zijn of SL nu een spel is of 

niet, zien de meeste bewoners het wel degelijk als een spel en 

daarom houdt men SL en RL vaak strikt gescheiden. Het is dan ook 

een typische ‘beginnersfout’ om iemand naar zijn RL-woonplaats, 

beroep of leeftijd te vragen. Veel mensen zullen je wat dat betreft 

ook liever niets vertellen en hebben een voorkeur om aangespro-

ken te worden op wat ze in-world doen en zijn.

 Rezzing
Een ander begrip dat je veelvuldig zult tegenkomen is de term 

‘rezzing’. Een prim die je in-world plaatst moet ‘rezzen’ verschij-

nen. Een texture wordt niet ‘geladen’ maar ‘gerezzed’. Deze term is 

ontleend aan de film Tron, een van de eerste films van Disney die 

met behulp van computeranimatie werd gemaakt en hierin kwam 

de uitspraak “De-rezz or die” veelvuldig voor. Het is vast allemaal 

wennen om dit jargon te leren en ook zelf te gebruiken, maar je 

zult merken dat het de communicatie met andere bewoners een 

stuk makkelijker maakt als je dezelfde terminologie hanteert. 

En wanneer je iets niet goed begrijpt, heeft men hier over het alge-

meen alle begrip voor. Mijn ervaring is dat de meeste bewoners je 

helpen wanneer je bepaalde dingen nog niet begrijpt, want ieder-

een in SL is ooit voor het eerst neergedaald op Orientation Island 

met exact dezelfde vragen.

Hoofdstuk 1 

10



 11

SIMs en regions
In de wereld van SL reis je door ‘ regions’ en ‘SIMs’. De term re-

gion wordt meestal gebruikt voor plekken die op het vasteland 

liggen. De term SIM geeft men aan een eiland of meerdere eilanden 

naast elkaar. In ieder geval kun je nooit van het vasteland naar een 

eiland vliegen. Je kunt namelijk simpelweg niet over de grenzen 

heen die om het eiland heen liggen. Je zult deze plekken moeten 

bezoeken via de landkaart in het programma, met een landmark 

of door je te laten teleporteren.

 TP ( teleporteren)
Als een vriend je een TP vraagt, is het een koud kunstje om de 

betreffende persoon naar je toe te laten komen door op zijn of 

haar naam te klikken en te kiezen voor de teleportoptie. “Beam 

me up Scotty!”

 Landmark
Mocht je een TP van iemand krijgen en deze plek als een bookmark 

willen bewaren zoals je gewend bent van een webbrowser, dan ge-

bruikt men in SL de term ‘landmark’. Het adres van de betreffende 

plek wordt dan opgeslagen en kun je later weer gebruiken om een 

TP te bewerkstelligen. 

 IM
Je kunt bewoners privéberichten sturen, Dit doen we via een IM, 

ofwel een ‘Instant Message’. Een IM is tevens het equivalent van 

fluisteren. Tik je in gezelschap een IM dan ziet niemand je iets 

tikken, in tegenstelling tot in de lokale chat ( local chat) waarin 

mensen wèl kunnen zien wanneer je iets intypt. Maar deze lokale 

berichten zijn alleen te lezen als iemand in een straal van 20 meter 

in de buurt is. Als iemand ver van je verwijderd staat, kun je dus 

voor de zekerheid maar beter de IM-optie gebruiken.

Inleiding tot een tweede leven

De landkaart is in feite een visualisatie van de grid. Op deze 

afbeelding is flink ingezoomd. Je kunt zelfs de gebouwen op de 

kaart zien staan. Als je helemaal uitzoomt, kun je de (inmiddels) 

twee continenten zien met daaromheen alle eilanden.

De  grid
Dit is de benaming die Linden Lab gebruikt voor het totale aan-

tal SIMs en regions dat de wereld van SL vertegenwoordigt. Alle 

regions en SIMs draaien verdeeld over duizenden verschillende 

servers en al deze gebieden worden samengevoegd tot één geheel, 

zodat we van het ene gebied door het andere heen kunnen. 

Om te kunnen inloggen met de viewer moet de 

status van de grid op ‘online’ staan.



 Lag
Wanneer er veel mensen bij elkaar op één plek in SL zijn, dan kan 

er erg veel vertraging ontstaan met het opbouwen van de objecten 

om je heen, maar ook je eigen avatar zal er wellicht niet helemaal 

uitzien zoals het hoort. De oorzaak is de hoeveelheid dataverkeer 

die iedereen gezamenlijk veroorzaakt met chatten, toevoegingen 

aan avatars en dergelijke. We spreken in zo’n geval van ‘lag’. 

 SL time
Omdat het met al die mensen uit verschillende delen van de wereld 

wel eens lastig kan zijn om afspraken te maken door het verschil 

in tijd, gebruikt iedereen bij voorkeur ‘SL time’. Deze tijd wordt in 

de bovenbalk van het programma getoond en staat gelijk aan de 

zogeheten PST (Pacific Standard Time). 

SLang
Voor een uitgebreide woordenlijst kun je de appendix achter in 

het boek raadplegen. Hier worden nog meer begrippen uitgelegd 

die je in Second Life kunt tegen komen.

Tot slot
Rest mij nog te vertellen dat je, eenmaal actief in SL, elke dag weer 

verbaasd zult worden door alle mogelijkheden, de vele natuur- 

rijke plekken, de kleine dorpjes of juist mega-steden met hun 

imposante gebouwen. Je zult zonder meer ogen tekort komen 

voor de grote verscheidenheid aan avatars en de hoge mate waarin 

sommige mensen in hun  rollenspel opgaan. 

Elke dag kun je weer een ruime keuze maken uit de nieuwe evene-

menten (events) die worden georganiseerd en er is ook meer dan 

voldoende te genieten van kunst en muziek in SL.

Wat mij persoonlijk nog elke dag blijft verbazen, is de enorme 

hoeveelheid creativiteit die veel bewoners tentoonspreiden en de 

inventiviteit waarmee men SL telkens weer naar een hoger plan 

weet te brengen. 

Wanneer je zelf aan de slag gaat met de mogelijkheden van SL om 

te bouwen of kleding te maken en dergelijke, zul je vanzelf onder-

vinden dat er nauwelijks grenzen zijn behalve die van jouw geest. 

Second Life is een wereld waarin bijna àlles mogelijk, is, maar dat 

zul je gaandeweg in dit boek wel ontdekken.

Ik gebruik SL voor zakelijke contacten en 
projecten, maar ook gewoon voor de lol. 
SL biedt nieuwe kansen en mogelijkheden, 
die ik zeker volop wil benutten. Bouwen, 
ontwerpen en concepten bedenken. 
We staan nog maar aan het begin van de 

mogelijkheden van dit virtuele universum en er alleen al deel 
van kunnen uitmaken is een geschenk, met straks wellicht als 
resultaat nog meer onafhankelijkheid in mijn werkelijke leven. 

Burgerpraat: Niles Sopor
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Burgerpraat: Mackenzie Sodwind

Het moeilijkste vond ik om de regels voor 
SL te weten te komen. Als je pas in SL bent 
en je hebt eindelijk wat items, dan wil je 
die graag ergens neerzetten, maar dat mag 
niet overal. Soms zelfs niet als je ergens 
een plek hebt gehuurd. Meestal krijg je ze 

gewoon weer terug in je inventory. Maar in het ergste geval 
kun je ook gebanned worden. Toen mij dit voor de eerste keer 
gebeurde wist ik niet eens wat er aan de hand was. 
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De wereld van Second Life
Door: David de Nood (EPN)

Second Life is een hype. Maar de virtuele werelden op internet 

zullen blijven: die zijn onderdeel van actuele ontwikkelingen op 

het web waarin ‘communities’ en actief bijdragen centraal staan, 

zo stelt David de Nood van EPN, het Nederlandse platform voor 

de informatiesamenleving.

Virtueel dromen
‘Leven’ in virtuele werelden is niet nieuw. In onze dromen doen we dat bijvoor-

beeld als individuele beleving. Luisterend naar verhalen bij een kampvuur even-

eens, als gedeelde ervaring. We stellen ons ongeveer hetzelfde voor en leven zo 

lang het verhaal duurt samen in één virtuele wereld, waarbij de gebeurtenissen 

door ieders interpretatie verschillend worden ingekleurd. Bij virtuele werelden 

als Goede Tijden, CSI Miami en Lost, dagelijks op televisie, zien we allemaal 

hetzélfde beeld voor ons. Het enige wat in die virtuele werelden nog ontbreekt, 

is dat we zelf mee kunnen doen.

Alter ego
In Second Life, een nieuwe virtuele wereld die volop in de belangstelling staat, 

bouwen mensen met hun alter ego (een ‘avatar’) zelf huizen, leggen ze straten 

aan en communiceren. Wereldwijd begeven mensen zich hierin en nemen als 

actor deel aan de gebeurtenissen. Ze oefenen invloed uit op ontwikkelingen en 

scheppen zo volledig zelf het verhaal: een stap van betekenis in de evolutie van 

virtueel leven.

Meedoen is belangrijk
Dit proces maakt deel uit van de verschillende ontwikkelingen die sinds een aan-

tal jaren op internet plaatshebben en die ‘Web 2.0’ worden genoemd. Meedoen 

is daarin steeds belangrijker. Voorbeelden zijn websites als Hyves, YouTube en 

Wikipedia. Op Hyves doe je mee door jezelf bij een ‘community’ aan te melden. 

Een site als YouTube functioneert alleen als gebruikers filmpjes uploaden, waar-

op anderen dan weer kunnen reageren. Op de site van de online encyclopedie 

Wikipedia schrijven mensen gezamenlijk de inhoud, waardoor Wikipedia inmid-

dels even betrouwbaar wordt geacht als de gerenommeerde Encyclopedia Brit-

tanica. Second Life creëert een driedimensionale schil rondom deze genoemde 

toepassingen van Web 2.0 en geeft de interactie tussen communityleden op een 

rijkere manier weer – met context, diepte, kleur, beweging enzovoort, en niet 

te vergeten met een visuele representatie van jezelf en anderen: de avatars. Het 

ligt dan ook voor de hand dat juist creatieve mensen (vaak al zeer actief met 

Web 2.0-toepassingen) die graag bijdragen aan communities zich in de wereld 

van Second Life bevinden. In recent onderzoek van EPN komt naar voren dat 

David de Nood’s alter ego Wild Winger. David is programma-manager 

bij ICT-denktank EPN - platform voor de informatiesamenleving.
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mensen uit de communicatiesector, IT-ers en creatieven zoals kunstenaars, mu-

sici en ontwerpers bovengemiddeld zijn vertegenwoordigd. De studie laat zien 

dat de ‘bewoners’ die zich veel uren (meer dan 20 uur in de week) in deze virtu-

ele wereld begeven, merendeels hoog opgeleid zijn en een goede baan hebben. 

Van die hoog opgeleiden is het merendeel vrouw met een gemiddelde leeftijd 

van rond de dertig jaar.

Veel vrouwen
Het is een trend dat vrouwen steeds meer computer-

games spelen. Het percentage vrouwen in Second 

Life is extra hoog. Misschien omdat Second 

Life, strikt genomen, geen spel is. In de nog 

door mannen gedomineerde wereld van 

de games is het normaal dat van tevoren 

door de ontwerpers een aantal doelen 

wordt gedefinieerd, de spelregels: er 

moet een misdaad worden opgelost, 

goud worden verdiend of een aantal 

monsters worden gedood om vervol-

gens op een hoger level te komen. In 

de virtuele wereld Second Life bestaan 

geen spelniveaus. Deze wereld werd in 

2003 door de maker Linden Lab geheel 

leeg ‘opgeleverd’ en de gebruikers konden 

die vervolgens zelf vorm gaan geven. Mensen 

blijken meestal de zaken te willen die ze in de 

alledaagse wereld ook wensen. Een mooi huis, vrien-

den maken, hoger op de maatschappelijke ladder komen 

en jezelf prettig kunnen uiten.

Overeenkomsten met de werkelijkheid
Er wordt op de virtuele straat ruzie gemaakt, tussen virtuele lakens seks bedre-

ven, geshopt, gechat, gewerkt en ontspannen. Al met al lijkt Second Life behoor-

lijk op onze fysieke wereld. Zelfs de avatars lijken qua uiterlijk en gedrag vaak 

op de persoon achter de computer. Omgekeerd nemen mensen gedragingen uit 

de virtuele wereld over: een Engelse collega uitte haar plezier laatst tijdens een 

vergadering door ‘LOL’ te roepen, de letters die bij chatten, ook bij 

Second Life, staan voor Laughing Out Loud. EPN voorziet 

op termijn duidelijke effecten op het snijvlak tussen de 

virtuele en de fysieke wereld (‘interrealiteit’). 

Voicechat 
Dat virtuele werelden nog meer op de 

‘echte’ wereld gaan lijken, ligt in de lijn der 

verwachting. Zo kondigde Linden Lab aan 

dat we binnenkort met elkaar kunnen 

praten naast het nu gebruikelijke chat-

ten in Second Life. Een volgende stap is 

gezichtsherkenningssoftware waarmee 

de avatar dezelfde gezichtsuitdrukking 

krijgt als de persoon achter de com-

puter. Dit kan het karakter van Second 

Life enorm veranderen. Waar we ons nu 

nog enigszins kunnen verbergen achter onze 

avatar spelen dan de emoties onmiddellijk een 

grote rol in de communicatie, sociale software bij 

uitstek. Vaak wordt de impact van nieuwe technologie 

onderschat. De analogie met de begindagen van internet 

dringt zich op.

Inleiding tot een tweede leven
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Hoofdstuk 2
De newborn   
Je entree doen in de wereld van Second Life is niet slechts een kwestie 
van aanmelden, inloggen en spelen. Het is een geboorte en jij bent de 
baby. Tijd voor de eerste stapjes in je nieuwe leven.



Hoofdstuk 1
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 Oriëntatie-eiland

De newborn maakt via de vier tutorialonderdelen op een speelse 

manier kennis met deze nieuwe virtuele wereld.

De newborn

Iemand die zijn eerste schreden in SL zet, wordt ook wel een 

‘ newborn’ genoemd. Deze term kun je echt het beste zo letterlijk 

mogelijk nemen. Je bent in feite ook net een pasgeboren baby die 

moet leren lopen en praten. Zie jezelf in dit stadium als een kind 

dat de wereld om zich heen nog niet kan benoemen, de regels en 

omgangsvormen nog niet kent en alles nog moet leren. 

Je eerste stapjes
Maar net als elke baby mag je nog overal tegenaan stoten, af en toe 

eens iets kapotmaken en fouten maken. En gelukkig kom je daar-

om eerst in een omgeving terecht waar alle pasgeboren inwoners 

van SL hun entree maken:  Orientation Island. Hier leer je je eerste 

stapjes en woordjes en ontmoet je ook andere mensen die in het-

zelfde schuitje zitten als jij. 

Waar ben ik?
Eenmaal aangekomen op Orientation Island zullen veel mensen 

zichzelf deze vraag gesteld hebben. Begrijpelijk, want daar sta je 

dan ineens in een compleet nieuwe wereld en je hebt geen flauw 

idee wat je moet doen en waar je naartoe kunt. En ook al heb je 

van vrienden te horen gekregen dat er hier van alles te beleven is, 

probeer tòch de verleiding te weerstaan om direct naar Amster-

dam of Nederland te vertrekken. Het is daar veel te druk voor een 

newborn die alleen nog maar vragen heeft en het is daarom dus 

beter als je eerst wat basishandelingen leert. Orientation Island en 

Help Island zijn hier de juiste plekken voor. Bovendien, als je van 

dit eiland naar een andere plek toe vertrekt, heeft dat tot gevolg 

dat je hier niet meer terug kunt komen. In plaats daarvan kom je 

dan op Orientation Island oude stijl.

Dit is de nieuwe centrale plek waar iedere nieuwe bewoner van 

Second Life aankomt en kan bijkomen van zijn wonderlijke geboorte.
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De tutorial HUD
Orientation Island bestaat globaal uit vier hoofdposten die je 

stap-voor-stap moet doorlopen om de basisbeginselen van het 

programma onder de knie te krijgen. Als het goed is heb je bij 

aankomst een ‘ OIHUD’ gekregen die automatisch door je avatar 

wordt gedragen. Met deze zogeheten ‘Orientation Island Head Up 

Display’ krijg je informatie op je scherm over de oefeningen die 

je moet doen om de benodigde sterren te verdienen om van dit 

eiland weg te kunnen. Middels 

de vier hoofdposten leer je de 

avatar te bewegen, op welke ma-

nieren je kunt chatten, hoe je de 

landkaart (de map) kunt gebrui-

ken om leuke of mooie plekken 

Op deze post leer je een andere ‘shape’ te kiezen. Door het dragen 

van een andere ‘shape’ verander je niet alleen je postuur, maar 

ook je gezicht ziet er anders uit. Wéér een ster verdiend. Next!

te vinden en hoe je je avatar kunt veranderen. Lees de informatie 

op de OIHUD bij elke post op je gemak door en volg de instructies 

op. Mocht het gebeuren dat er geen nieuwe informatie meer in 

de HUD verschijnt, dan kun je het beste even een stukje teruglo-

pen en weer opnieuw de ruimte binnenlopen. Het kan namelijk te 

druk zijn op het eiland, waardoor het een tijdje kan duren voor 

de nieuwe info in de HUD verschijnt. Een beetje geduld is hier dus 

wel op zijn plaats. Aan het einde van de rit heb je als het goed is 

op elke post drie sterren weten te verdienen en is het tijd om naar 

‘ Help Island’ te teleporteren. Je mag ook naar elke andere plek in 

SL vertrekken maar ik raad de nieuwkomer toch echt aan om eerst 

nog op het Help Island rond te hangen. Niet alleen omdat je hier 

hulp kunt krijgen van andere bewoners, maar ook omdat hier een 

aantal gratis items op je wacht. 

Al je sterren verdiend? Dan mag je dit eiland verlaten. Help Island 

is dan zonder twijfel de juiste bestemming. Hier krijg je alle hulp 

van vriendelijke vrijwilligers waaraan je al je vragen kwijt kunt.
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De newborn

Op elk onderdeel van het oriëntatie-eiland verdien je drie sterren en 

leer je spelenderwijs enkele belangrijke basisbeginselen van Second 

Life. Neem voldoende tijd om alle aanwijzingen goed te lezen.

Zonder de ‘OIHUD’ kun je geen 

sterren verdienen. Mocht je de 

HUD om een of andere reden 

niet zien, dan kun je deze in je 

inventory terugvinden en met 

‘wear’ (rechtsklik) dragen.

Ondanks dat alle informatie in 

principe is op te roepen met de 

F1-toets, zou men moeten be-

seffen dat de gemiddelde new-

born niet erg gemotiveerd zal 

zijn om zo veel tekst te lezen.



Als je naar Help Island bent gegaan – en ik hoop dat je mijn raad 

hebt opgevolgd – beland je op een plein waar het wemelt van de 

avatars die allemaal met dezelfde problemen kampen. Het loont 

de moeite een beetje in de buurt van dit plein te blijven, aange-

zien er vaak nieuwe inwoners zijn die precies de vraag stellen 

over een onderwerp waar jij ook nog mee worstelt. 

Freebies
Zoals beloofd, is er op Help Island een groot aantal gratis items 

te vinden. Je verkrijgt ze met behulp van het taartmenu wanneer 

je rechtsklikt op de betreffende freebie en de optie ‘Buy’ kiest. 

Je hoeft niet bang te zijn dat het je alsnog geld kost, de freebies 

worden aan je ‘verkocht’ voor nul L$ (Linden dollar). Het zojuist 

aangeschafte item zal zich in de ‘  inventory’ bevinden. En wel in 

de map ‘ My Inventory’. Het hierin terugvinden van items kan in 

het begin nog wel eens moeilijk zijn. Je moet ten eerste nog weten 

welke naam het betref-

fende item had en dan 

door middel van scrol-

len op zoek gaan naar 

het object. Wanneer je 

op het tabje ‘ Recent 

Items’ klikt dat je boven 

in het inventory-ven-

stertje ziet, dan zul je 

het desbetreffende item 

al sneller zien, omdat dan niet je hele inhoud van je inventory 

wordt getoond maar alleen items en objecten die je in je laatste 

sessie hebt gekregen of gemaakt.

 Helpeiland 

Eenmaal aangekomen op Help Island loop je op diverse plekken 

tegen freebies aan. Wel handig voor iemand zonder één L$ op zak.

Hoofdstuk 2
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Ik heb ruim vier dagen besteed aan mijn 
verblijf op helpeiland en heb daar enorm 
veel geleerd. Ik ben hierna lid geworden 
van de ¶Academy of Second Learning· en 
ik volg daar nog regelmatig lessen. Het 
viel niet mee om alles te leren, want ik had 

hiervoor nog nooit met dergelijke 3D-games gespeeld.

Burgerpraat: Madlen Flint 
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De  inventory
Het is logisch dat je jezelf wilt onderscheiden van al die boy/girl 

nextdoor avatars, maar probeer dat eerst gewoon door het passen 

van andere kleding. Dat is dan direct een mooie gelegenheid om 

te ontdekken wat zich nu allemaal in je inventory bevindt. Je kunt 

hierin al een aantal avatars tegenkomen en allerlei kleding gebrui-

ken voor je eigen avatar. 

Library
Buiten de ‘My Inventory’-map vinden we tevens de ‘ Library’-map. 

Deze wordt geleverd en up-to-date gehouden door Linden Lab zelf 

en de inhoud ervan kun je zelf niet verwijderen. Ondanks het feit 

dat Linden Lab de Library-map rijkelijk heeft gevuld met allerlei 

handige items, laten veel gebruikers de library voor wat hij is. 

Dat is echt eeuwig zonde. Niet alleen omdat er items in zitten die 

heel nuttig kunnen zijn, maar 

ook omdat ze over het algemeen 

allemaal naar eigen smaak zijn 

aan te passen. Om andere kle-

ding aan te kunnen trekken, klik 

je met de rechtermuisknop op 

het betreffende kledingstuk en 

kies je ‘ Wear’ uit het menu dat je 

dan ziet verschijnen. Overigens 

werkt een dubbelklik op een 

kledingstuk ook en je kunt ook 

een complete map vanuit de in-

ventory op je avatar werpen om 

deze in één keer van een ander 

uiterlijk te voorzien. Hiermee 

worden alle items in de map 

door je avatar gedragen. 

Hoewel je er misschien niet uit wilt zien als een 

newborn, kan dit beslist een aantal voordelen met zich 

meebrengen. Andere inwoners van SL zien op die manier wel in 

één oogopslag dat je nog nieuw bent en zullen hierdoor over het 

algemeen toch milder zijn en je beginnersfouten vergeven.

Om er maar een paar te noemen: 

 Je botst de hele tijd tegen andere avatars aan of staat 

geregeld in de weg.

Je avatar maakt een sprong of gaat spontaan vliegen 

terwijl je eigenlijk iets wilde typen.

Je gaat op plekken staan of zitten die alleen zijn bedoeld 

voor personeel van een club of iets dergelijks.

Iemand geeft je iets cadeau maar je kunt het niet terug-

vinden. En als je het dan eindelijk hebt gevonden blijk je 

het op je hoofd te dragen.

Je bent constant in instant message (IM) tegen mensen 

aan het praten terwijl ze helemaal niet privé willen wor-

den aangesproken.

Je laat overal auto’s, wapens, dozen en andere objecten 

achter als je weer naar een andere plek gaat.

Je staat nog regelmatig naakt in een publieke ruimte aan 

je avatar te werken.

•

•

•

•

•

•

•

De newborn

•

•

•

•

•

•

•



Dragen of neerzetten?
Alle freebies zijn items en objecten die bestaan uit zogeheten 

‘prims’ (afgeleid van de term ‘primitives’). Zoals al eerder gezegd, 

zijn prims de bouwstenen van SL. Een huis bijvoorbeeld, bestaat 

uit afzonderlijke prims en alle prims tezamen vormen een object. 

Maar een object kan evengoed ook uit één prim bestaan. 

Het is voor de nieuwe bewoner van SL helaas niet altijd even hel-

der wat hij aan moet met een item uit de inventory. Sommige 

items draag je op je avatar (kleding, haar, sieraden, schoenen en 

dergelijke) en noemen we ‘ attachments’. Maar er zijn ook objecten 

die je in de wereld (in-world) moet plaatsen door ze op de grond 

te zetten, ofwel te ‘rezzen’. Dat doe je door het item vanuit je in-

ventory naar de plek te slepen waar je het wilt neerzetten. Pas op 

met erg kleine objecten wanneer je nog niet goed met de camera 

van SL overweg kunt. Je loopt hierdoor anders de kans dat je het 

item niet meer terug kunt vinden. Het item zal dan na een tijdje 

automatisch naar je worden teruggestuurd en in de map ‘ Lost and 

Found’ van de inventory terechtkomen. Omdat het niet altijd even 

duidelijk is of je een item direct kunt dragen of dat het zich met 

meerdere objecten in een doos bevindt, 

wil het nog wel voorkomen dat je een 

bewoner ziet rondlopen met een doos 

op het hoofd. Sommige makers van 

producten zijn zo vriendelijk om achter 

de naam van het item te melden of het 

object een doos (box) is of dat je het 

direct kunt dragen (‘wear this item’) 

maar dit is zeker niet voor alle produc-

ten het geval. Anderzijds blijft het een 

grappig gezicht om een newborn met 

een huis op zijn hoofd te zien rond-

strompelen. Alle begin is moeilijk.

Cursussen
Neem echt ruim de tijd om de diverse plekken op  Help Island te 

ontdekken. Niet alleen om zo veel mogelijk gratis items zien te 

bemachtigen, maar ook om te spelen met de toepassingen die men 

hier heeft neergezet,  waardoor je meer inzicht krijgt in de ruime 

mogelijkheden van SL. En ook de uitgebreide basistutorials die het 

eiland bevat zijn meer dan de moeite van het volgen waard.

Als je nog meer wilt leren, ga dan op zoek naar ‘ mentors‘, die je 

kunnen helpen op allerlei denkbare gebieden. Zo zijn er diverse 

classes, courses, schools en universities waar je (meestal) gratis 

lessen kunt volgen. Help Island is een van de meest onderschatte 

plekken. Veel mensen zien door de verleidingen van al die andere 

mooie plekken in SL nu juist vaak deze locatie over het hoofd. 

Dè plek waar je domme vragen mag stellen. Oh nee, er zijn geen 

domme vragen, er zijn alleen maar domme mensen. 

Op Help Island zijn erg veel tutorials over elk denkbaar onderwerp 

te vinden die de pasgeborene kunnen verderhelpen. Het is zeker 

aan te raden een aantal van deze tutorials te doorlopen.

Hoofdstuk 2
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Op zoek naar de uitgang
Wanneer je voldoende tijd hebt doorgebracht op  Help Island en 

denkt onderhand wel genoeg geleerd te hebben, dan is het tijd 

geworden om op ontdekkingsreis te gaan in de wereld van SL. 

Wil je later toch weer 

terugkeren naar Orien-

tation Island of Help 

Island, dan kom je op 

een ‘ public version’ van 

deze eilanden terecht. 

Deze zijn echter wel 

een stuk drukker dan 

de versie waar je ooit 

als kersverse newborn 

arriveerde. 

Het ziet er wel heel verleidelijk uit dat exitbord. Als je dit help-

eiland verlaat kun je later alleen nog maar terugkeren naar een 

publieke versie hiervan, die stukken drukker is dan Help Island 1.

Het ‘pie-menu’ ofwel het taartmenu waarmee we afhankelijk van 

waarop we (rechts)klikken allerlei functies oproepen.

De newborn

Ik heb het oriëntatie-eiland en helpeiland 
met grote stappen doorlopen. Ik had er 
echt geen geduld voor. Uiteindelijk leer ik 
het beste in de praktijk. Het moeilijkst om 
te leren (en het door mij meest geliefde 
instrument) is wel het bedienen van de 

camera. Het kost gewoon de nodige tijd en oefening om dat 
kunstje goed te beheersen. Maar zodra je alle mogelijkheden 
eenmaal onder de knie hebt, is het een waar genot. Je kunt 
dankzij de cameracontrols de wijde omgeving vanuit één 
punt aan alle kanten bekijken. Het heeft me een week of twee 
gekost voordat ik enigszins bedreven raakte met de bediening 
van het programma. Daarbij moet ik aantekenen dat ik vele 
uren per dag online was en nog steeds ben.

Burgerpraat: Bibs Burns
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Ik heb Second Life ontdekt in de winter 
van 2004/2005 toen de Tringo-hype op 
tech- en gameblogs werd besproken. Dat 
je eigen games kon ontwerpen trok me 
heel erg aan. Vooral de simpelheid van het 
systeem vergeleken met game engines. 

Ik ben een geduldig persoon en lees altijd op mijn gemak de 
handleiding en probeer elke knop voordat ik verder ga dus 
ik heb Orientation Island oude stijl geheel doorlopen, er was 
toen nog geen Help Island. Ik heb nooit echt het gevoel gehad 
dat ik dingen moest leren, maar ik was nieuwsgierig en wilde 
gewoon zo veel mogelijk van deze virtuele wereld begrijpen. 
Daarbij ben ik niet bang om hulp te vragen en om op de fora 
en Wiki·s te kijken. Het verbaasde mij altijd dat mensen altijd 
alle antwoorden in SL verwachten en negatief reageerden 
als je zei dat ze op het web moesten kijken. Ik denk dat dat 
laatste nu wel wat veranderd is. 

Burgerpraat: Frans Charming

Oriëntatie-eiland heb ik uiteraard veel te 
snel verlaten. Uiteraard, omdat het voor 
de meeste mensen geldt. Nog dagelijks 
vind ik nieuwe dingen uit en ben ik bezig 
met leren en het zoeken naar creaties 
en plaatsen en persoonlijkheden die mij 

aanspreken. Maar daar heb ik op zich geen probleem mee, ik 
voel mij niet verloren of zo.

Burgerpraat: Niles Sopor

Mijn kennismaking met Second Life kwam 
eigenlijk door mijn dochter, Dorie Bern-
stein. Zij deed namelijk onderzoek naar 
autisme en kwam hierdoor op ¶Brigadoon· 
terecht. Dit is een eiland dat gebruikt 
wordt als leermiddel voor mensen die 

aan asperger en autisme lijden. Ik heb Orientation Island wel 
doorlopen maar om een of andere reden heb ik Help Island 
hierna gemist. Gelukkig kon mijn dochter me wel verder op 
weg helpen. Het duurde wel een week voor ik me een beetje 
comfortabel voelde met het programma, maar ik heb inmid-
dels ook wel uitgevonden dat je aanwezigheid in Second Life 
toch een continu leerproces blijft.

Burgerpraat: Golda Stein

Om een beetje uit de voeten te kunnen met 
alle mogelijkheden van Second Life heb 
ik heel braaf Orientation Island doorlo-
pen. Op zich was dat wel prettig omdat 
iedereen daar nieuw was waardoor ik me 
niet helemaal een groentje voelde. Wat ik 

ook handig vond, is dat je er ook in je eigen tempo kunt leren. 
Want hoewel ik wel een beetje had gehoord van vrienden wat 
ik hier kon verwachten, was alles toch compleet nieuw voor 
me. Toen ik bij de laatste hulppost was aangekomen heb ik de 
verleiding weerstaan om gelijk naar mainland te gaan en heb 
ik eerst nog wat vragen gesteld op Help Island.

Burgerpraat: Bobbie Baobob
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Zoekt en gij zult vinden
Wanneer je in het geheel niet onder de indruk bent van de vele free-

bies op helpeiland, dan zijn er talloze plaatsen in SL waar je van alles 

gratis of bijna gratis kunt krijgen. Je zoekt hiernaar met de ‘Search’ 

-button onder aan je scherm en vult ‘freebies’ als zoekterm in. 

Sommige freebies blijken toch nog over de toonbank te gaan voor 

een symbolisch bedrag van L$1 en wanneer je nog geen geld hebt, 

zul je dus eerst Linden dollars moeten aanschaffen of deze zien 

te verdienen. Je eerste Linden dollars verdienen is natuurlijk het 

leukste. Hoe je geld kunt verdienen, lees je in hoofdstuk vijf.

Met de zoekoptie van het programma kun je freebies vinden, maar 

kun je ook mensen opsporen of op zoek gaan naar bepaalde plekken 

in SL. Het zoeken in de juiste categorie met behulp van de tabs zorgt 

ervoor dat je niet te veel resultaten krijgt voorgeschoteld.

Ondanks dat je de ‘ Buy-functie’ moet gebruiken om freebies te kopen, 

kun je in dit voorbeeld zien dat je uiteindelijk helemaal niets hoeft te 

betalen. Het kan echter voorkomen dat men voor een gratis item toch 

een symbolisch bedrag van L$ 1,- vraagt.

Om je alvast een beetje op weg te helpen in je 

speurtocht naar gratis items volgen hier alvast een 

paar plekken waar deze freebies zijn te vinden. 

Mocht je geen enkel idee hebben wat je met deze coördinaten 

aanmoet, dan kun je daar meer over lezen in hoofdstuk 3.

The Yard - Honeoye (141,114,72) 

Freebie Warehouse - Burns (95, 148, 79)

Freebie Heaven - Sooseunhwa (30,95,59)

Freebies Dungeon - Skutter (223,30,64)

Freebie Warehouse - Refugio (138,41,73)

NF’s Freebie Shop - Radjin (133,188,22)

Sarah Nerd’s Freebie Paradise - NineInchNerds (126,112,24)

De newborn



Hoofdstuk 2

 Oriëntatie-eiland (oude stijl)

Wie Orientation Island en Help Island voortijdig verlaat, kan hier 

niet meer terugkeren. Daar word je op de betreffende eilanden 

meerdere malen op gewezen. Maar Linden Lab is de slechtste 

niet; je krijgt een tweede kans.

Second chance
Wanneer je in de inventory naar de map  ‘Library’ zoekt, zie je in 

de map ‘Landmarks’ nog twee landmarks staan die wel degelijk 

lijken te verwijzen naar deze eilanden. Maar het zal je ongetwij-

feld niet ontgaan zijn dat er ‘ Public’ achter staat. Dit betekent dat 

deze voor iedereen toegankelijk zijn, waardoor het wel een stuk 

drukker zal zijn. Zie het als een herkansing voor de newborn die 

iets te snel heeft besloten 

de boel te verkennen in het 

zogeheten mainland. Wan-

neer je deze tweede kans 

ook neemt, zal het je direct 

opvallen dat dit Orientation 

Island er alleen compleet 

anders uitziet. Althans dat 

is nog steeds zo tijdens het 

maken van dit boek. En Linden Lab zou er goed aan doen dit eiland 

oude stijl ook niet te vervangen door de nieuwe versie. Persoonlijk 

denk ik namelijk dat het op dit eiland een stuk prettiger is voor 

de nieuwkomer om vertrouwd te raken met alle mogelijkheden. In 

tegenstelling tot het nieuwe eiland is hier sprake van een lineaire 

opbouw en leiden de pijlen op de grond je netjes langs alle hulp-

posten. Mocht je jezelf nog steeds een beetje verloren voelen, dan 

is een bezoek aan deze ‘classic’ een absolute aanrader.

Wanneer je weer terugkeert naar Orientation Island via de landmark 

uit je Library, kom je in een totaal andere omgeving terecht.

De lineaire opbouw van het oude Orientation Island is voor veel 

gebruikers een geschiktere manier om te leren omgaan met de basis-

functies van het programma.
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Hoewel veel mensen het invullen van het profiel niet zo heel erg 

belangrijk zullen vinden, wil ik erop wijzen dat het tòch verstan-

dig is hier enige aandacht aan te besteden. Want veel bewoners 

van SL lezen dit profiel voordat ze de betreffende persoon aan-

spreken. Een reden te meer om het profiel in te vullen. En liefst 

te voorzien van een mooie foto.

Stap 1
Om gegevens over jezelf in je profiel te plaatsen, klik je met de 

rechtermuisknop op je eigen avatar en kies je de optie ’Profile’. 

Vul bij ‘About’ iets over jezelf in en kies de tab ‘1st Life’ als je 

daar ook informatie in wilt plaatsen. De tab ‘Picks’ is bedoeld om 

je profiel verder aan te vullen met foto’s die je in SL hebt gemaakt. 

Het mooie aan picks is dat de landmark van de plek waar je de foto 

hebt genomen aan de foto blijft gekoppeld. Zo kun je dus voor 

jezelf, maar ook voor anderen je favoriete plekken bijhouden. Als 

je overigens een foto wilt toevoegen aan je profiel zul je wel mi-

nimaal L$ 10 moeten hebben, want 

dat kost het uploaden van foto’s, 

textures, geluid, poses of animaties 

nu eenmaal. In hoofdstuk vijf kun 

je uitgebreid lezen hoe je in Second 

Life aan geld kunt komen. Heb je 

een premium account, dan heb je al 

‘zakgeld’ gekregen van Linden Lab.

Workshop: je  profi el aanpassen

Stap 2
Na het invoeren van je persoonlijke informatie kun je het venster 

weer even sluiten, want je gaat nu een foto van je avatar maken. 

Mocht je nog niet vertrouwd zijn met de toetsencombinaties voor 

het gebruik van de camera, dan kun je ook de 

optie ‘Camera Controls’ uit het menu ‘View’ 

selecteren en de pijltjes en de plus en min ge-

bruiken om je avatar goed in beeld te krijgen.

Stap 3
Onder aan het scherm vind je de ‘Snapshot’- 

button. Klik hier op en er komt een nieuw 

venster op je scherm te staan waarin je kunt 

instellen dat je de foto wilt uploaden. Gebruik 

daarna de button ‘Upload Snapshot’.

Hoofdstuk 2
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Stap 4
Het uploaden van de foto kan wel even duren. Dat is afhankelijk 

van je internetverbinding. Als alles goed gegaan is, verschijnt je 

foto in een nieuw venster op je scherm. Sluit dit venster nu. 

Stap 5
Ga naar je inventory en zoek in de 

map ‘Photo Album’ naar de foto die 

standaard de naam ‘Snapshot’ heeft 

gekregen. Omdat altijd alle snap-

shots die je maakt zo worden ge-

noemd, is het verstandig deze direct 

een nieuwe naam te geven.

Klik met de rechtermuisknop op de 

foto, kies ‘Rename’ en vul een nieuwe 

naam voor de foto in. We gaan de 

foto nu in je profiel plaatsen.

Stap 6
Open je profiel weer door met de rechtermuisknop op je avatar te 

klikken en open de inventory als je deze al weer gesloten had.

Je ziet boven in het scherm van je profiel een grijs vierkant vlak 

staan. Sleep je profielfoto naar het grijze vlakje, laat dan de foto 

los en wacht een paar seconden. Als dit allemaal goed is gegaan, 

zie je nu je profielfoto in het vlakje verschijnen.

De newborn

Op deze manier kun je ook afbeeldingen aan je 1st 

Lifeprofiel toevoegen. Let hierbij op dat deze foto in de 

verhoudingen staat waarmee het programma zelf het 

prettigste werkt. Dat is wat Linden Lab zelf ‘de macht van twee’ 

noemt. Neem bijvoorbeeld een foto van 512*512, 1024*512, 

256*512 of 256*265. Zo ziet je foto er niet ‘verminkt’ uit doordat 

hij gerekt wordt. Afbeeldingen die je in het programma maakt, 

worden automatisch in deze verhoudingen bewaard.
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“Waar ben ik?”
Dat moet toch wel zo’n beetje de meest gestelde vraag zijn als er 

weer een nieuwe bewoner in Second Life wordt geboren. En 

met mij was het niet heel anders. Toch was ik nog enigszins 

voorbereid op wat ik hier kon verwachten. In het radio- 

programma ‘Radio Online’ van de Tros had ik Marie-Claire 

van der Berg namelijk al zeer enthousiast horen vertellen 

over de wereld van Second Life en het klonk mij direct 

als muziek in de oren. Vooral dat deel over haar paaldans- 

ambities. Dit leek het programma waar ik zelf al jaren op 

had gewacht. Een virtuele wereld waarin de gebruikers 

zelf alles konden bouwen. Ik kon bijna niet wachten om 

hier zelf eens een kijkje te nemen,

Wie ben ik?
En zo kon het gebeuren dat ik mezelf een paar dagen later in een wit t-shirt 

en spijkerbroek in een ring van houten paaltjes op het oriëntatie-eiland terug 

vond en net als iedere pasgeborene geen idee had waar ik was aanbeland, wat 

ik hier kon doen, waar ik naartoe moest en vooral hòe ik dat moest doen. Het 

was een komen en gaan van avatars en dat maakte het er niet makkelijker op te 

ontdekken welke van deze avatars ik zelf was. Aangezien ik wel enige ervaring 

had met 3D-games besloot ik de cursortoetsen te proberen en was ik hier-

door gelukkig snel in staat mijzelf tussen de anderen te ontdekken. Ondanks de 

wetenschap dat ik allerlei plekken kon bezoeken, kleding kon kopen, een huisje 

kon huren of kopen en meer van dergelijke verlokkingen, besloot ik toch maar 

heel braaf op dit eiland te blijven om er achter te komen hoe alles werkte.

De hulpposten
De pijlen op de grond leken me bedoeld om te volgen en dat deed ik dan ook 

trouw. Al snel was ik bij de hulppost aanbeland waar werd uitgelegd hoe ik 

de eigen avatar kon veranderen. Ik ontdekte de random functie waarmee ik 

met een druk op de knop mijn avatar zag transformeren van klein tot groot, 

van dik tot dun, van aantrekkelijk tot afzichtelijk om tenslotte toch maar alle 

instellingsmmogelijkheden langs te lopen en mijn avatar geheel handmatig 

aan te passen. Gezien mijn naamkeuze, ‘Zebra DaSilva’, was ik 

aangenaam verrast met het zebrapatroon dat ik vond om 

hiermee mijn kleding van een passend design te voorzien. 

Na een tijd besloot ik het wel weer even voor gezien 

te houden. Ik zag er behoorlijk anders uit dan bij 

aanvang en daarmee was ik voorlopig dik tevreden, 

Via de overige hulpposten op het eiland leerde ik de 

basisbeginselen van het programma en bereikte ik 

tenslotte het eindpunt dat naar ‘Help Island’ leidde. 

Mijn eerste ‘teleport’ werd hiermee een feit. Het was 

leuk om te ontdekken dat ik beslist niet de enige was in 

deze wereld, want op het helpeiland was het behoorlijk 

drukke boel. Ik werd vriendelijk door andere aanwezigen 

begroet en voelde me hierdoor zeer op mijn gemak. En natuur-

lijk keek ik mijn ogen uit met al die wonderlijk uitziende avatars om mij 

heen. Robots, draken, elfjes, vossen, prachtig uitziende dames, het was er allemaal 

en ik voelde op mijn sloffen aan dat er nog heel wat te leren viel.

Quo Vadis?
Het werd tijd de nieuwe wereld te ontdekken. Aangezien ik veel ervaring met 

computers heb en met het leren van nieuwe programma’s, had ik de plattegrond 

van Second Life al gauw ontdekt en besloot ik op een willekeurige plek op de 

kaart te klikken om daar eens een kijkje te nemen. Sensatie en verwondering 

maakten zich van mij meester toen ik aanbelandde in een schitterende omgeving 

vol met bomen, bergen en beekjes terwijl ik de wind hoorde gieren.
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Hup naar een club
Nu wilde ik zo snel mogelijk naar de clubs met de paaldanseressen waar ik Marie 

Claire in het item op de radio zo enthousiast over had horen vertellen. De zoek-

optie bood hier uitkomst en voor ik het wist was ik getuige van het bruisende 

uitgaansleven van Second Life. Na eerst een tijd te hebben aangekeken wie hier 

waren en wat zij hier deden, durfde ik de stap aan een fraai uitziende dame aan 

te spreken. Ik vertelde dat ik hier kersvers was aangekomen en of zij een aantal 

van mijn honderden vragen zou willen beantwoorden. En wederom ontdekte ik 

dat men zeer vriendelijk was voor pasgeborenen want ik mocht haar de oren 

van het hoofd vragen en ik kreeg op alles een bevredigend antwoord. Op mijn 

vraag of zij hier een huis had, nodigde ze me uit om dat te komen bekijken.

Met mijn neus in de boter
Via de inmiddels bekende teleport belandde ik in een zeer groot huis met alle 

denkbare luxe, van groot televisiescherm tot een eigen zwembad. Ik benutte dit 

moment om even bij te komen van alle indrukken en werd onderwijl het nodige 

bijgebracht over pose balls en dergelijke nieuwigheden. Ik vond dat ik het prima 

getroffen had met mijn ‘mentor’ die al mijn ongetwijfeld domme vragen met 

engelengeduld beantwoordde. Ik bracht nog uren door in dit huis en kwam er-

achter dat mijn mentor het beroep van escort uitoefende. Veel kon ik me daar 

nog niet bij voorstellen, maar het zou niet heel lang meer duren voor ik hier zelf 

mee in aanraking zou komen. Pas anderhalf jaar later kwam ik erachter dat zij tot 

de oudste en tevens zeer bekende bewoners behoorde. 

Anders dan gebruikelijk nam ik uitgebreid de tijd om de tutorials te doorlopen. Ik wilde wel 

van mijn standaard-avatar af. Ik werd hierbij geholpen op een van de hulpposten.

Natuurlijk heb ik net als veel newborns zo veel mogelijk avatars uitgeprobeerd die ik in 

mijn library kon vinden. Maar tenslotte ben ik zelf maar wat gaan knutselen.

Mijn eerste teleport na een blik op de kaart en een klik 

op de plek met de meeste groene balletjes. 

Ik had al gehoord over het bestaan van clubs in SL en die 

had ik met behulp van de zoekfunctie snel gevonden.

Na alle drukte mocht ik bijkomen in het huis van Marilyn 

Murphy, die hier zéér riant bleek te wonen.
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Hoofdstuk 3
 Sightseeing   
Nu je in staat bent een beetje fatsoenlijk rond te wandelen en te vliegen 
zonder tegen alles en iedereen aan te stoten, is de tijd wellicht rijp om 
eens wat andere plekken in deze virtuele wereld te bezoeken.
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Voor we nu eindelijk de wijde wereld intrekken en op zoek gaan 

naar de mooie plekken in SL, wil ik je toch eerst nog een aantal 

andere basisbegrippen uitleggen waarmee je te maken kunt 

krijgen als je de veilige thuishaven van het helpeiland verlaat.

 Region of  SIM
De wereld van SL is opgebouwd uit verschillende stukken land 

die al dan niet aan elkaar grenzen. Samen vormen deze stukken 

land de wereld waarin alle bewoners van SL kunnen rondreizen. 

Een stuk land van 256 bij 256 meter wordt een ‘region’ of ‘SIM’ 

genoemd. Deze oppervlakte is het grootste stuk land dat men kan 

kopen of huren. Maar natuurlijk mag je ook meerdere van deze op-

pervlaktes naast elkaar leggen en hiermee het gebied vergroten.

Er zijn gelukkig ook eigenaren van regions en SIMs die goed be-

grijpen dat consistentie een zeer belangrijk onderdeel is van de 

ervaring die de bezoekers zullen hebben wanneer ze een gebied 

bezoeken. De echt goede SIMs hebben een juiste balans tussen 

huizen, winkels, clubs en natuur. Niet alleen omdat dat er mooi 

uitziet, maar tevens om de hoeveelheid aan traffic, en de lag die 

hierdoor ontstaat, enigszins te verminderen.

Mainland
De term region hanteert men veelal voor land dat zich op het 

vasteland bevindt. Dit wordt ook wel ‘ mainland’ genoemd. Main-

land bestaat ondertussen uit twee continenten. De term ‘SIM’ ge-

bruikt men officieel voor stukken land die niet bereikbaar zijn via 

mainland, maar die als een zelfstandig eiland in zee liggen. SIMs 

worden meestal gebruikt voor commerciële doeleinden en voor 

de erotisch georiënteerde gebieden. Je kunt op het vasteland wel 

zonder onderbreking van de ene region naar de andere vliegen, 

maar je kunt echter niet naar een eiland vliegen of vanaf een ei-

land naar mainland. Om je naar of van een eiland te verplaatsen 

moet je gebruikmaken van de teleportmogelijkheden van SL.

Voordat we vertrekken…

In ‘Map’, de plattegrond van SL, voer je de naam van de region met 

de daarbij behorende coördinaten in. Vervolgens kies je ‘Teleport’.

 Coördinaten invoeren
Om een region of SIM te kunnen bezoeken, kun je de plattegrond 

van SL gebruiken. Selecteer de ‘Map’-button onder aan je scherm 

om de adressen die je steeds in dit boek tegenkomt in te voeren. In 

het onderstaande voorbeeld zou je in mijn studio terechtkomen.

Sightseeing



Typen regions
De eigenaar van een SIM/region of stuk land kan een bepaalde 

status aan het gebied toekennen, waaruit blijkt wat bezoekers er 

wel of niet mogen doen. Zo bestaat er land waar je in de bovenbalk 

van de viewer ‘( PG)’ ziet staan. Dit staat voor ‘ parental guidance’ 

en wil zeggen dat iedereen (boven de 18) vrij is om te 

komen, maar er wordt wel verwacht dat je hier geen 

dingen doet die als aanstootgevend kunnen worden 

opgevat. Grofweg stelt men in de opgestelde regels 

dat je in dergelijke gebieden geen dingen zult of mag 

doen die je oma wellicht ook niet op prijs zou stellen 

als je bij haar op visite bent. 

Zo is het bijvoorbeeld niet gepast om hier naakt te verschijnen. En 

ook al heb je als verweer dat je alleen maar even je avatar wilde 

aanpassen of een nieuwe broek wilde aantrekken, het wordt niet 

op prijs gesteld en het kan ertoe leiden dat men een klacht over je 

stuurt middels een zogeheten ‘ abuse report’. Of men verwijdert je 

uit het gebied en je kunt hier niet meer terugkomen doordat men 

je op een ‘ banlist’ heeft gezet.

Een ander type land is ‘ mature land’. Hier zal men niet heel snel 

aanstoot nemen aan iemand die naakt aan zijn avatar staat te sleu-

telen, per ongeluk zijn lid uit zijn broek haalt of grof taalgebruik 

hanteert, hoewel er nog steeds regels gelden zoals die zijn opge-

steld in de ‘ Terms of Service and Community Standards’ waarmee 

je akkoord bent gegaan voordat je toegang kreeg tot SL.

Het dragen van wapens is niet overal toegestaan. Zelfs niet in een 

maturegebied. Meestal wordt dit aangegeven en indien dit niet het 

geval is, zal men je er in bijvoorbeeld een club op wijzen wanneer 

het dragen van wapens niet op prijs gesteld wordt. Het is aan te 

raden hier niet over in discussie te gaan maar gewoon de wapens 

af te doen. Je loopt anders de kans zonder pardon uit het gebied 

verwijderd en/of gebanned te worden.

 Protected ground
Er rouleert nog een ander type land onder de naam ‘protected 

land’, maar dat is de naam die Linden Lab heeft gegeven aan ou-

dere SIMs/regions maar deze naam wordt tegenwoordig eigenlijk 

niet meer gebruikt.

Verder kunnen bewoners van een ‘parcel’ hun land ook bescher-

men tegen bezoekers die niet tot hun group of vrienden behoren. 

Je ziet dit meestal vrij snel omdat er een soort virtuele afzetstrook 

om het gebied heen ligt waardoor je het land niet kunt betreden. 

Tamelijk onhandig, maar helemaal in de Amerikaanse traditie 

waarin menig landeigenaar met een dubbelloops jachtgeweer de 

nietsvermoedende bezoeker vriendelijk doch dringend verzoekt 

om van zijn erf af te gaan. Ik heb zelf al menigmaal een “Get the 

#$%@ off my land“ naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Het is 

maar dat je het weet.

Waar blijven we nou met die Hollandse gastvrijheid? de eigenaar van 

dit perceel heeft blijkbaar liever geen vreemde snuiters op zijn land.
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Even naar de bank
Of je nu wel of geen geld hebt, doet er niet zo veel toe als je slechts 

op zoek gaat naar mooie plekken, maar zodra je een bezoek brengt 

aan een van de vele winkels die SL rijk is zul je waarschijnlijk al 

snel behoefte aan het virtuele geld hebben. Om  Linden dollars aan 

te schaffen kun je onder meer de Nederlandse site  DutchExchange 

bezoeken op www.dutchx.nl. Hier 

kun je namelijk euro’s omwisselen 

voor Linden dollars nadat je jezelf 

hebt ingeschreven op de website. 

Er is een groot aantal betalingsmo-

gelijkheden waaruit je kunt kiezen, 

zoals iDeal,  Wallie, een bankover-

schrijving of gewoon via een SMS 

met de mobiele telefoon. 

 Landmarks
Als je op een locatie bent geweest die je nog wel vaker zou willen 

bezoeken, kun je deze bewaren als een landmark. Je doet dit via 

de menubalk bij ‘World’ / ‘Create Landmark Here’.

Landmarks worden in je inventory geplaatst en komen automa-

tisch in het mapje ‘Landmarks’ terecht. Je kunt landmarks uitwis-

selen met andere bewoners door deze vanuit de inventory naar 

de betreffende avatar te slepen. Als iemand van uit een  instant 

message (IM) om een landmark vraagt, open je vanuit het IM diens 

profiel (Profile) en werp je de landmark onder in het schermpje 

waar je ‘Drop inventory items here’ ziet staan.

In het profiel vind je het vakje ‘Drop inventory items here’. Door een 

item vanuit de inventory in dit vakje te werpen, verstuur je het item.

Landmarks zijn het equivalent van 

de alom bekende bookmarks die we 

gebruiken in een webbrowser. 

Wanneer je op een plek bent die 

je later weer wilt bezoeken, kies 

je ‘Create Landmark Here’ uit het 

menuonderdeel ‘World’.

Sightseeing



Nu je het geduld hebt opgebracht om nog even te wachten met 

de wereld van SL te verkennen, is het wel tijd geworden om dit 

te gaan doen. Er zijn veel verschillende soorten plekken waar 

je naartoe kunt gaan en jouw keuze hangt natuurlijk af van je 

interesse in bepaalde onderwerpen.

Fasten your seatbelts
Allemaal leuk en aardig zul je misschien denken, maar je zou ons 

toch vertellen hoe we eindelijk eens van dat verdraaide helpeiland 

af komen? Oké, daar heb je een punt. Het is nu daadwerkelijk tijd 

geworden voor een bescheiden rondleiding.

Het was twee jaar geleden nog prima mogelijk alles bij te houden 

wat er nieuw was bijgekomen, maar dat punt is al geruime tijd 

gepasseerd. Het is dus onmogelijk je álle leuke plekken in SL in 

een overzicht als dit te tonen. Maar desalniettemin willen we je 

een aantal reistips geven voor plekken die de moeite van een 

bezoek meer dan waard zijn. Wilt u alstublieft uw riemen vast-

doen. Het kan nog wel eens een turbulent tochtje worden.

Amsterdam
Amsterdam (138,197,25)

Hoewel al menigmaal 

breed uitgemeten in 

de media, mag je 

Amsterdam eigenlijk 

niet overslaan. Deze 

region heeft overi-

gens niet alleen een 

grote aantrekkings-

kracht op Nederlan-

ders. Het is voor vele 

inwoners een kans om op bescheiden wijze kennis te maken met 

deze wereldstad. Over het geheel ademt de virtuele versie van 

onze hoofdstad wel de juiste sfeer uit, al zullen rasechte Amster-

dammers ook wel opkijken van de ligging van sommige gebouwen. 

Maar het is een fraai gezicht de enorme mensenstroom vanaf het 

station naar de Dam te zien lopen. De club gevestigd tegenover de 

Dam is prima, maar men komt hier toch voornamelijk om de be-

faamde roze buurt te bezoeken en vertier te vinden in een van de 

peeshokjes achter de bioscoop. Met een te oude computer is het 

hier echter een drama. De lag waarmee deze SIM veelvuldig te 

kampen heeft, doet je waarschijnlijk de das om. Onlangs werd de 

SIM overgenomen voor $50.000 

door vastgoedbedrijf Nedstede 

via een veiling op E-bay. Wat er 

precies met de virtuele hoofd-

stad gaat gebeuren is tijdens het 

maken van dit boek nog niet ge-

heel duidelijk.

Riemen vast. Daar gaan we!
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Nakama
Nakama (70,208,22)

Anime- en mangafreaks zullen in hun nopjes zijn met Nakama, 

een ware Metropolis met wegen 

die over elkaar heen lopen, sto-

mende en dampende buizen die 

de hoge gevels van de gebouwen 

sieren en meer van dergelijke 

sfeervolle details. Het is een 

aanlokkelijke plek die helemaal 

de sfeer van de Japanse comics 

uitademt. Vergeet ook niet om een kijkje te nemen naar de kleding 

die je hier kunt aanschaffen om je avatar in manga-/animestijl 

door het leven te laten gaan. 

Devils Moon
Devils Moon (195,177,251)

Deze stad ziet er prachtig uit, 

met fraaie details van reflecties 

van de omgeving in de plassen op 

de grond en komt eigenlijk het 

beste tot zijn recht als het hier 

avond is. Fans van de film Blade 

Runner zullen het hier gewel-

dig vinden. Hoewel het er mede 

door de aanwezige playgrounds, 

brandende autowrakken en 

onheilspellende steegjes enigs-

zins luguber uitziet, kun je er toch zeker aardige mensen tegen-

komen. Maar pas alleen wel op dat je niet te grazen wordt geno-

men door een van de plaatselijke bendes die zich hier bevinden.

Suffugium 
Suffugium (101,117,34)

Dit is een superfuturistische stad die je het best kunt omschrijven 

als ‘Cyberpunk meets Orwell’. 

De sfeer is behoorlijk onheilspel-

lend. Ook het zeer spaarzame 

gebruik van geluid draagt erg bij 

aan de totale atmosfeer. Evenals 

de ‘drones’ en de regelmatig pa-

trouillerende politievoertuigen 

die de omgeving uikammen. Er 

is hier trouwens ook behoorlijk wat te koop in de diverse winkels, 

die voor de verandering nu eens niet storend aanwezig zijn maar 

volledig opgaan in de omgeving van deze mooie SIM.

Het benauwende Orwell-sfeertje in Suffugium geeft al snel het gevoel 

dat er elk moment iets naars met je kan gebeuren.

Sightseeing



Liefhebbers van natuurrijke plekken kunnen hun lol op in SL. 

Er zijn veel regions waarin men schitterende landschappen heeft 

gecreëerd met bergen, watervallen, rustieke en romantische plek-

jes die je met je SL-partner kunt opzoeken. Er zijn landschappen 

in alle soorten en maten. Om ze te ontdekken kun je natuurlijk zo 

veel mogelijk op verkenningstocht door SL gaan door over de ver-

schillende regions te vliegen. Maar een aantal zal niet te bereiken 

zijn via mainland, omdat ze op een eiland zijn gevestigd.

Parrot Island 
Parrot Island (68,172,21)

Wanneer je aankomt in Parrot Island zul je in eerste instantie den-

ken dat je op de verkeerde plek bent aanbeland, omdat je alleen 

maar winkels om je heen ziet. Maar na enige inspectie zul je de 

teleporters ontdekken die je naar een van de mooiste plekken van 

SL brengen. Je kunt ook naar de rand toe lopen en naar beneden 

springen om je te laten verrassen. Terwijl je dit eiland verkent, 

zul je van de ene verbazing in de 

andere vallen. Let vooral ook op 

de zwermen papegaaien en de 

meeuwen die je door het land-

schap kunt zien vliegen en maak 

gratis gebruik van de vele jetski’s 

die her en der voor je klaar lig-

gen. En zoek vooral de waterval 

op waar voor de verliefde stel-

letjes het een en ander is te vin-

den aan romantische poses. Pas 

wel op voor de zwarte panter die 

je pad ongetwijfeld zal kruisen 

tijdens je ontdekkingstocht.

Parrot Island is een van de plekken in SL waar romantiek een grote 

rol speelt. Er zijn hier talrijke schitterende locaties waar verliefde 

stellen zich in alle rust kunnen terugtrekken.
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Mannie·s Classic Yacht Sales
Funadama (124, 68, 37)

Opvallend aan deze SIM is de samenhang tussen alle gebouwen 

en de omringende natuur. Het geheel is bijzonder sfeervol en de 

maker heeft duidelijk oog voor detail; er is in elk hoekje wel iets 

te zien of te beleven. Neem beslist een kijkje in de rederij waar 

je de boten ziet liggen. Deze boten zijn niet slechts omhulsels, 

maar ze zijn zelfs van binnen compleet ingericht. Je kunt op 

de werkplaats de smeerolie, de lak en het zaagsel bijna ruiken. 

Neem je de tijd om deze SIM in zijn geheel te bekijken, dan zul 

je ook een aantal plekken ont-

dekken waar je gezellig met je 

vrienden kunt neervlijen voor 

een drankje, een praatje of om 

een gokje te wagen op een van 

de fruitmachines. Gewoon even 

lekker dansen kan ook.

Cayee·s Paradise 

Inari (88, 79, 121)

Een klein stukje verder naast Funadama vinden liefhebbers van 

natuurschoon de region ‘Inari’. Wederom een region die niet zo-

maar willekeurig werd volgezet met huizen en clubs, maar een  

fraai  gebalanceerd geheel tussen woningen en landschap. Vooral 

als je over deze region heen 

vliegt, valt het je op hoe fijn het 

moet zijn om hier te mogen wo-

nen. Geen lelijke gedrochten van 

kantoren of clubs maar een ui-

terst rustieke plek die ik ieder-

een kan aanraden.

Prachtige rederij waar je in elk hoekje wel dingen ziet liggen die 

bijdragen aan een hoog realiteitsgehalte voor de bezoeker. Neem ook 

zeker een kijkje aan boord van een van de boten.

Wave Labs
Bora Bora Isles (244,66,22)

Wie van mooie stranden met palmbomen houdt, kan terecht bij 

Wave Labs. Het geluid van de branding doet je even alles vergeten 

en zodoende kom je hier al snel in een vakantiestemming. Als je 

liever niet passief op het strand ligt, dan kun je hier windsurfen, 

op een jetski springen of andere 

watersportactiviteiten onderne-

men. Het gebruik van de surf-

planken en dergelijke is geheel 

gratis, maar natuurlijk zijn hier 

ook allerlei items voor de water-

sport-liefhebber te koop.

Sightseeing



Voor de liefhebbers van kunst & cultuur valt er in SL genoeg te 

bezoeken. Het zijn in veel gevallen juist de kunstenaars geweest 

die de potentie van deze driedimensionale wereld aangrepen om 

te experimenteren en nieuwe toepassingen te bedenken. Vele 

 kunstenaars tonen hun RL-kunst in SL, bedenken een combinatie 

van beide of creëren nieuwe soorten performances die aansluiten 

bij de wereld en beleving van de bewoners in SL.
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SciFi Geeks Museum
Indigo (75,213,22)

Helemaal gek van ruimtesche-

pen en raketten? Dan kun je 

hier je lol op. Er staan hier 

nogal wat ruimtevoertuigen 

tentoongesteld. Verder is er 

een amfitheater waar lezingen 

worden gehouden en muziek 

ten gehore wordt gebracht. En 

zoals het een goed museum 

betaamt, ontbreken hier ook 

de nodige winkels niet zodat je 

een souveniertje voor je vrien-

den kunt meenemen. 

Black Library
Hyperborea (92,58,23)

Bewoners met een intellectuele inslag en interesse voor kunst en 

literatuur en artikelen met betrekking tot gamegerelateerde on-

derwerpen kunnen op deze plek terecht om gelijkgestemden te 

ontmoeten. Alle gepubliceerde stukken zijn in de bibliotheek te 

lezen en niets let je om even bij te komen van al het feestgedruis 

van clubs en discotheken en hier nieuwe mensen te ontmoeten die 

openstaan voor een goed gesprek en een glas cognac. 

The Port
The Port (251,79,26)

Dit is zeker geen doorsnee SIM 

maar een interessante plek met 

een hoog experimenteel karak-

ter. Men werkt hier aan projec-

ten die een link hebben tussen 

first life en Second Life. Er is 

heel veel ruimte voor kunst en 

muziek en er zijn hier diverse 

instituten vanuit de hele wereld 

die hun bijdrage aan deze com-

munity leveren. Doelstellingen 

hierbij zijn innovatie en ruimte 

voor het experiment.
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TaberTudor Village
Taber (218,83,83)

Dit museum wordt met onvoorstelbaar veel bezieling voorzien van 

nieuwe exposities door Tayzia Abattoir. Tweewekelijks zijn hier 

diverse nieuwe kunstwerken te vinden in alle soorten categoriën. 

Sculpturen, schilderijen, tekeningen, foto’s, animaties, video-

installaties en andere kunstvormen krijgen hier alle aandacht. 

Omdat er elke twee weken weer hele andere dingen zijn te zien, is 

dit een plek die je beslist meer dan eens moet bezoeken.

Clanger·s inventions
Clangers Inventions (171,123,40)

Dat dit een zeer psychedelische plek is zul je bij binnenkomst 

wel bemerken. Vooral wanneer je de videobutton op afspelen zet. 

Het hele landschap is gevuld met vreemde, kunstzinnige objecten 

die uitnodigen tot gebruik, maar waarvan de werking zich vaak 

laat raden. De wachttoren is ook de moeite van een bezoek waard, 

waar je een ritje kunt maken met de lift die je ook weer naar een 

verrassende plek brengt.
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Ofschoon Second Life in veel opzichten een spel is, hebben 

mensen blijkbaar behoefte om na een hele dag in SL te hebben 

gewerkt, even te relaxen met een spelletje. Er zijn behoorlijk 

veel games te spelen waarmee je geld kunt verdienen, zoals de 

spelletjes die je in de casino’s kunt vinden. Maar ook zonder een 

cent te verdienen kun je evengoed veel plezier beleven in een van 

de zogeheten ‘combatszones’, waar je er naar hartenlust op los 

mag schieten. 

het niveau van je medespelers is niet al te hoog, dan is dit een heel 

leuke manier om wat extra geld te verdienen. Met een zoekactie op 

‘ Places’ of ‘ Events’ vind je altijd wel een Tringo-game dat gaande is. 

Slingo staat qua spelregels beduidend dichter bij bingo en werkt 

tevens met een gezamenlijke pot. Persoonlijk ben ik niet zo weg 

van dit spel, omdat je zelf niet erg veel invloed hebt op het verloop 

van het spel. Net als bij bingo hangt je geluk in het spel nauw 

samen met de kaart die je hebt gekregen. Je hoeft er nauwelijks bij 

na te denken en dat zou wel eens reden nummer één kunnen zijn 

waarom het spel zo razend populair is. Of ben ik nu te cynisch?

 Tringo &  Slingo
IceDragons Playpen (128, 127, 24)

De twee allerbekendste games in SL zijn zonder twijfel Tringo en 

Slingo. Van deze games zijn al honderden versies verkocht aan 

diverse SIM-eigenaren. Tringo werd hierdoor zelfs zo populair, 

dat Nintendo besloot het spel te gaan aanbieden voor zijn Game-

boy Advanced. Dat heeft  Kermitt Quirk, de bedenker van Tringo, 

zeker geen windeieren gelegd. Tringo is een mix tussen Tetris en 

bingo. Wat mij betreft alleen in naam, want ik heb nog geen en-

kel spelelement uit bingo kunnen ontdekken in dit overigens zeer 

verslavende spelletje. Het is erg snel te leren en als je de smaak 

eenmaal te pakken hebt, is het vrij moeilijk ermee te stoppen. 

Het leuke aan dit spel is dat het met heel veel mensen tegelijk 

gespeeld wordt die allemaal bij elkaar met hun spelbord voor hun 

neus proberen zo veel mogelijk punten bij elkaar te verzamelen 

om de gezamenlijke pot te winnen. Iedereen doet een bedrag in 

de pot en de opbrengsten lopen hierdoor nogal uiteen. Er zijn mo-

menten dat tien mensen samen een bedrag van L$ 1500 in de pot 

hebben gestopt, maar het kan evengoed gebeuren dat er 20 man te-

gelijk spelen en de pot niet hoger is dan L$ 300. Opvallend genoeg 

gebeurt dat laatste vooral vaak als de ‘zuinige’ Nederlanders het 

speelveld overheersen. Als je Tringo eenmaal goed doorhebt, en 
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Rausch Combat
Rausch (128,128,0)

In Rausch kun je met vuurwapens en dergelijke tegen andere spe-

lers vechten. Als iemand je raakt met een kogel of een script, dan 

zul je zien dat dat invloed heeft op de ‘gezondheid’ van je avatar. 

Je ziet in de bovenbalk van het scherm hoeveel schade je avatar 

heeft opgelopen en je 

kunt je dan maar be-

ter even uit de voeten 

maken om je levens-

meter weer te laten 

opladen. Ofschoon je niet dood kunt gaan in SL, kun je wel zo veel 

schade oplopen door een kogel of pushscript dat je op je home-

locatie beland. Je moet dan weer opnieuwe teleporteren naar de 

combat om wraak te kunnen nemen.

Natuurlijk mag je de combats onbewapend bezoeken, maar 

dan is je verblijf gegarandeerd van korte duur. Zelfs in de vei-

lige zone van Rausch is het eerder regel dan uitzondering dat je 

wordt beschoten of met een kill- of orbitscript wordt belaagd. 

Je kunt je er maar beter niet te veel over opwinden. Het is in dit 

geval veel verstandiger de combatzone nog even te verlaten en 

een paar goede wapens te kopen die je kunt vinden via de zoek-

optie of de website slexchange.com. Als je dan toch gaat shoppen, 

zoek dan direct naar een goed ‘shield’. Met het dragen van een 

shield kun je jezelf enigszins beschermen tegen aanvallen. Maar 

het blijft soms dweilen met de kraan open, want er is in SL een 

ware bewapeningswedloop in volle gang. Het beste wapen dat je 

aanschaft, is zo goed of zo slecht als het verdedigingsmiddel dat 

anderen hier weer voor maken. Er is een levendige handel in zowel 

wapens als in shields, waardoor het allerbeste wapen van gisteren 

tot een propjespistool degradeert waar je nog geen mus mee om-

ver kunt schieten.

Carnage Island
Carnage Island (234,129,46)

Er zijn ook combatzones waar men er een meer puristische filoso-

fie op na houdt. Je mag daar niet vliegen en geen shields of scripts 

gebruiken om je tegenstanders uit te schakelen. Op zich is een 

dergelijke combatzone te prefereren, omdat het hier aankomt op 

andere vaardigheden dan het intikken van een scriptcommando 

waarmee je iemand uitschakelt. 

In deze combat wordt iedere deelnemer ertoe verplicht om een 

speciale ‘badge/tag’ te dragen. Een voordeel van het gebruik van 

deze badge/tag is dat je nadat je bent gedood, niet naar je home- 

locatie wordt geteleporteerd, maar naar een andere plek in deze 

SIM, zodat je gelijk weer verder kunt spelen.

Als je meer wilt weten over wapens en combatzones in SL kun je 

meer lezen op https://wiki.secondlife.com/wiki/Combat.

Overigens kunnen wapens je avatar niet kapotmaken, 

ook al lijkt dat er na een ‘ orbit’ soms wel op. Een orbit 

is in feite een speciaal script waarmee je avatar een 

extreme duw omhoog krijgt. Sommige orbits zijn zelfs zo agressief, 

dat je niet eens meer fatsoenlijk naar beneden kunt komen. Om uit 

deze penibele situatie te ontsnappen, zit er dan niets anders op dan 

opnieuw naar de combat te teleporteren of een teleport te vragen. 



Hoofdstuk 3

AmaZingg is een in-worldbureau opgericht door Zingg Akami, 

Gwendolyn Kronsage en Cedric Brown. Begin 2006 begonnen als 

virtuele makelaar, verhuurt en verkoopt AmaZingg huizen en 

land op meerdere eilanden. Al snel werd ook het reisbureau 

opgericht: er is immers zo veel moois te zien en te beleven in SL. 

Met behulp van de reisgidsen van AmaZingg vinden zowel de

bewoners van SL als bedrijven de beste en mooiste locaties in 

deze wonderlijke virtuele wereld. Sinds de zomer van 2006 

adviseert AmaZingg ook RL-bedrijven over hun projecten en 

evenementen die plaatsvinden in Second Life. 

Reisbureau  AmaZingg

Gwendolyn Kronsage  
Gwen is de nieuwste aanwinst bij AmaZingg. Een 

serieuze meid die in het begin nog wel eens Tringo 

speelde, maar nu werkelijk alle hoeken van Second 

Life onderzoekt om bijzondere plekken voor AmaZingg Travels 

te vinden. Verder regelt zij de ‘guided tours’ en presentaties 

voor bedrijven. Gwen is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven, 

organisaties en overheden die zich in SL willen profileren of willen 

vestigen. Zij helpt ze bij het ontdekken van de vele mogelijkheden 

van SL, schrijft strategische of communicatieplannen en ze is altijd 

voor klanten op zoek naar bouwers, scripters, designers en makers 

van machinima’s. Nadat ze één keer op de radio was te beluisteren, 

heeft ze de smaak te pakken. Gwen is nu dan ook het eerste aan-

spreekpunt voor AmaZingg als de pers hen wil spreken.

Zingg Akami 
Zingg kwam oorspronkelijk naar Second Life om 

daar een evenement te organiseren en werd gegre-

pen door de vele mogelijkheden van deze virtuele 

wereld. De meeste tijd besteedt ze aan winkelen, reizen en sky-

diven. Ze leeft met haar hoofd in de wolken en landt soms hard 

met beide benen op de grond. Deze bezige bij schrijft artikelen 

voor Slatenight, houdt het blog ‘AmaZingg life’ bij, gaat een paar 

keer in de week dansen in de Vampire Empire en drinkt vaak een 

glas absint of een pint in de Blarney Stonebar in Dublin. De beste 

plekken in SL vindt zij haar eigen huis op AmaZingg Island, vooral 

nu er een stormwolk bovenhangt waar regen, hagel, sneeuw en 

heel veel onweer uitkomt. Haar motto in SL, zelfs in RL, is zoals 

Boeddha zei: “To live for the present without mourning for the 

past or worrying about the future.” De belangrijkste regel in SL is: 

“Enjoy!” Zingg trekt bij AmaZingg alleen achter de schermen aan 

de touwtjes en houdt zich vooral bezig met het reisbureau en de 

inhuur van projectmedewerkers.

Cedric Brown  
Cedric was lange tijd op zoek naar zijn identiteit in 

SL. Hij is altijd in voor een pretje en het liefst be-

steedt hij zijn tijd aan citychasen op plekken waar 

hij nog niet verbannen is, rolschaatsen op Venice Beach, samen 

met Zingg dansen in de Vampire Empire, rondreizen en opzienba-

rende plekken vinden tot hij er bij neervalt. Cedric houdt zich 

binnen AmaZingg vooral bezig met het verhuren van de huizen op 

AmaZingg Island, de aan- en verkoop van land en het beplanten 

van tuinen. En daarnaast is hij de fotograaf en tekstschrijver voor 

alle reisbrochures die in de maak zijn.

Op de volgende pagina’s heeft Gwendolyn Kronsage 

speciaal voor dit boek een aantal fraaie plekken voor de 

lezer op een rij gezet. Dat wordt AmaZingg!
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Dit olieplatform in ‘Governor Linden protected land’ kun je het 

best bekijken door de zon op middernacht te zetten. Dan brandt 

het kleine vlammetje boven op de oliepijp en kun je in het diepe 

duister het platform bezoeken. Oude, verroeste pijpen en buis-

leidingen, versleten trappetjes en donkere hoeken: op het olieplat-

form kijk je je ogen uit. Zorg wel dat je de kamer vindt waar alle 

multiplex prim cubes worden gemaakt! De productie van prims is 

hier niet meer aan te slepen sinds de hype rond SL.

Olieplatform
ANWR (99,152,33) 

Ze vragen of je een toga of gladiatorenoutfit aandoet, maar het 

is niet verplicht: in de SIM Roma wordt het leven in het klassieke 

Rome prachtig verbeeld. Je wordt comfortabel liggend op een 

draagbaar langs de verschillende plekken geloodst. Zo kun je, als 

je via de gladiatoreningang de grote arena betreedt, ook nog wat 

wapens oppakken om in gevecht te gaan. Bezoek ook de antieke, 

Romeinse markt om inkopen te doen of laat je verwennen in de 

heetwaterbaden van de thermen van Caracalla. 

Antiek Rome
Roma (215,25,22)
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Ninja’s, senseis en samoerais vind je in Samurai Tokyo. Het eiland 

ademt een volledig Japanse sfeer uit en er zijn allerlei soorten 

winkels met Japanse kleding, meubels en kunst die de smalle 

straatjes sieren. Hier vind je natuurlijk de beste katanazwaarden 

om je in het Japans zwaardvechten te bekwamen. Word je lid van 

een samoeraiclan, dan heb je het recht om in de grote arena in het 

hart van Samurai Tokyo het gevecht met andere samoeraipupillen 

aan te gaan. 

Japan
Samurai Tokyo (161,95,23)

De moskee in Chebi is een schitterend gebouw dat is geïnspireerd 

door het wereldbekende Alhambra in Granada. Binnenin is aan de 

kleinste details gedacht om hier een ingetogen gebedsgebouw neer 

te zetten. Er zijn verschillende gebedskleden voor het dagelijkse 

gebed, maar ook de minaret met kleurrijke mozaïektegels mocht 

niet ontbreken. Vijf keer per dag worden de moslims in SL opge-

roepen om in de moskee te bidden. Vergeet niet een kleine donatie 

achter te laten voor het onderhoud van dit prachtige gebouw.

Moskee in Chebi
Chebi (153,212,85) 

52



 

Hoofdstuk 3 - Sightseeing

53



Hoofdstuk 3 - Sightseeing

54



 55

Sightseeing

Iedereen droomt er wel eens van om naar planeten en sterren te 

vliegen, in het International Space Center in Spaceport Alpha kan 

het! Met verschillende raketten kun je een ruimtereis maken en 

de aarde van een afstand in de ruimte bekijken. Verder kun je 

in het planetarium verschillende Nasa-films bekijken. In het hart 

van het eiland vind je tientallen schaalmodellen van verschillende 

raketten zoals de Ariane 1, Spoetnik maar ook de immense Space 

Shuttle ontbreekt hier niet.

International Spaceflight museum
Spaceport Alpha (44, 81, 23) 

Voor een virtueel biertje moet je zeer zeker de Blarney Stone-

pub in Dublin bezoeken. De gedetailleerde manier waarop de 

Ierse hoofdstad is nagebouwd, compleet met O’Connoll Bridge, de 

rivier de Liffy en Trinity College, maken dit virtuele Dublin een 

van de mooiste SIMs in SL. Maar naast het drinken van een biertje 

is Dublin vooral dè plek om naar live-amateurmuziek te luisteren. 

Er worden wekelijks concerten gegeven, waarbij de livemuziek van 

verschillende bands en zangers de pub in wordt gestreamd. 

Dublin
Dublin (78,80,25)
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Hoogtevrees? Bij Abbott’s maakt het helemaal niet uit! In SL kun 

je gerust in een skydivepod stappen en je vierduizend meter de 

lucht in laten schieten. Wel eerst je parachute omdoen natuurlijk. 

En eenmaal in de lucht val je buitelend en duikelend naar bene-

den. Trek op 300 meter hoogte je parachute open en geniet van 

het landschap dat onder je voorbij golft, terwijl jij gracieus naar 

beneden glijdt. Als je zelf een skydivepod koopt, dan kun je op de 

prachtigste plekken een skydive maken. 

Skydivecentrum en vliegveld
Abbotts (159,152,71)

Zou de toekomst er zo uitzien? Ik hoop het! Volg de aanwijzingen 

van de robot en laat je door het buizensysteem transporteren! 

Nadat je krachtig heen en weer bent geschud, kom je uit op je 

bestemming naar keuze zoals de beeldentuin voor je broodnodige 

portie driedimensionale SL-kunst. Loop ook vooral over de lange 

pieren naar buiten om de kunst hoog in de lucht te bekijken. 

Of vlieg door de buizen naar het ‘crooked house’, waar je zinnen 

worden betoverd en niets is wat het lijkt. 

The Future 
The Future (129,204,64)
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Op het wonderbaarlijk mooie eiland Svarga heeft Laukosargas 

Svarog een ecoklimaat in een tropische jungle gemaakt. Het regent 

hier af en toe, de wind blaast de bloemzaden overal heen en bijen 

en vogels gaan hun eigen gang en nestelen in de bomen. Bezoek 

verder vooral de grote tempel in het midden van het eiland waar 

het orakel je de toekomst kan voorspellen. Of laat je verrassen:

neem een van de vele liften die je tegenkomt en zweef tussen de 

sterren met op de achtergrond ontspannende ambientmuziek.

Svarga
Svarga (8,124,22) 

Terug in de tijd kun je ook in Caledon, een groot gebied van zeven 

regio’s waar de Victoriaanse tijd centraal staat. Stoomboten en 

treinen, oude huizen en veel bewoners in oorspronkelijke negen-

tiende-eeuwse kledij zorgen voor een authentieke sfeer. Spring op 

de kleine stoomtram die op gezette tijden langskomt en beleef de 

tijd van weleer. Of bezoek een van de winkels waar Victoriaans 

antiek, uitbundige Victoriaanse jurken voor de dames of complete 

koffersets voor verre reizen worden verkocht. 

Victoriana
Caledon (199,189,23)
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Zo af en toe heb je ook in Second Life behoefte aan rust en bezin-

ning. Wat is beter dan je even terugtrekken in de Drak Yerpa-tempel 

om een half uur te mediteren. Onder de lage klanken van zingende 

Tibetaanse monniken kun je hier zittend op een meditatiekussen 

de ontspanning zoeken. Kleurige afbeeldingen en mantra’s op de 

muren en kleine flikkerende kaarsen zorgen voor een rustgevende 

atmosfeer in de kleine tempel op de hoge berg. Je kunt er zelfs 

kleine potjes brandende wierook meenemen. 

Drak Yerpa Tibetaanse tempel
Zoe (62,230,40)

Yiha! Als je altijd al cowgirl of cowboy had willen zijn, dan is het nu 

echt tijd om een cowboyhoed of saloongirloutfit te kopen, de hoef-

ijzers onder je paard te slaan en op pad te gaan naar Tombstone. 

In dit westerndorpje met cactussen, verbrand rood zand en een 

grote saloon is ‘active roleplaying’ verplicht. De klok is jaren te-

ruggezet naar de negentiende eeuw. Mocht je eventueel hulp nodig 

hebben tijdens je verblijf in Tombstone, dan kun je altijd nog de 

sheriff om hulp vragen.

Het Wilde Westen
Tombstone ( 128,129,25)
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Life of Zebra
Vlieg er eens uit!
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Random prikken
De plattegrond van Second Life en de zoekoptie vormen een prima 

manier om op zoek te gaan naar nieuwe plekken in Second Life. 

Maar zeker in het begin had het mijn voorkeur om zomaar 

ergens een plek op de kaart te prikken en dan vanaf dat 

punt de wereld al vliegend te ontdekken. Waar ik in mijn 

dromen met mondjesmaat deze mogelijkheid tot ver-

plaatsen mag ervaren, kun je dit in Second Life met een 

druk op de knop bewerkstelligen. Vliegen staat garant 

voor een wilde ontdekkingstocht met een hoge toevals-

factor. Op deze manier ben ik op de meest fantastische 

plekken terecht gekomen en heb ik misschien wel de 

meeste mensen uit mijn vriendenlijst ontmoet. 

Huisvredebreuk 
Ik begon mijn ontdekkingstocht ruim twee jaar geleden en wat toen vooral 

opviel, was het gemak waarmee je contact maakte met wildvreemde mensen en 

hoe behulpzaam iedereen over het algemeen was. Ik heb honderden gratis items 

mogen ontvangen en ben op evenveel plekken bij bewoners thuis uitgenodigd. 

Er waren in die tijd beduidend minder plaatsen waar men de boel met behulp 

van virtuele afzettape had afgeschermd, dus het was een waar genot om door de 

vele gebieden te vliegen en af en toe eens neer te dalen om een huis of plek aan 

diepgaande inspectie te onderwerpen. Ofschoon ik weet dat het niet netjes van 

me was, kon ik toch de verleiding niet weerstaan een huis binnen te gaan om me 

te vergapen aan alle pracht en praal die ik hier in veel gevallen aantrof. Het was 

een waar genot om te zien hoe ver mensen gaan in het inrichten van hun huis.

Popular places
Een andere manier om op interessante plekken te komen, is met behulp van de 

zoekoptie en de tab ‘Popular Places’. Zelf was ik hier al snel op uitgekeken; ik ben 

dan ook iemand die tijdens mijn vakanties in RL altijd de andere kant op gaat dan 

de rest van de meute. Noem het eigenwijs of tegendraads, maar dat is nu een-

maal de aard van het beestje. Toch kan bovenstaande methode voor een ander 

een prima manier blijken om te ervaren welke activiteiten zich er in 

Second Life afspelen en kun je op deze manier snel en veel 

nieuwe mensen ontmoeten.

De ‘Freakrocket’
Het zal nieuwe bewoners misschien zijn opgevallen 

dat er een beperking bestaat wat betreft de hoogte 

waarop je met je avatar kunt rondvliegen. Net boven 

de 200 meter wil het niet meer lukken verder om-

hoog te gaan, terwijl er daar juist nog erg veel valt te 

ontdekken, getuige de vele luchtkastelen en skyboxen 

die zich daar bevinden. Het was dan ook een geschenk 

uit de hemel toen ik op een ‘yardsale’ een zeer stoer 

uitziende raket ontdekte waarmee ik deze beperking moei-

teloos kon omzeilen. En dankzij mijn wekelijkse zakgeld was ik 

dan ook in staat deze ‘Freakrocket’ voor een prikkie aan te schaffen. 

Niet alleen kon ik nu hoger komen dan ooit tevoren, maar ik kon hiermee ook 

nog eens supersonisch over het landschap scheren en hiermee iedereen ver 

achter me laten. Bovendien paste het fraaie apparaat ook nog eens prima bij mijn 

superheldenoutfit en kon ik voortaan geheel in stijl door het landschap reizen. 

Over mijn status als superheld vertel ik overigens nog later in dit boek. Voorlopig 

moet u deze informatie maar even ter harte nemen.

Niet iedereen zal hetzelfde geluk als ik hebben om voor een schijntje een der-

gelijke vliegmachine in het bezit te krijgen maar troost u, er zijn voldoende 

alternatieven die dezelfde mogelijkheden bieden. En anders zoekt u mij maar op 

in mij studio, waar ik u zal verblijden met een gratis helikopter of havik.
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Picks
Een andere manier om op interessante nieuwe plekken terecht te komen, is met 

behulp van de ‘Picks’ die als tabje in het profiel van een bewoner staat. Wanneer 

bewoners deze hebben voorzien van foto’s is het mogelijk de locatie waar deze 

foto’s zijn gemaakt te bezoeken met de teleport knop onderin het venster waar 

de picks zijn te vinden. Het is een beetje Russische roulette omdat je op deze 

manier ook ineens bij mensen in de huiskamer terecht kunt komen en dat zal 

niet iedere bewoner evenzeer op prijs stellen. Ik heb dit zelf wel meerdere ma-

len ervaren, maar wist me er meestal wel weer uit te redden door te verklaren 

dat ik gewoon maar ergens op de kaart had geklikt en dus bij toeval bij hen 

terecht was gekomen. Ach, zo maak je nog eens wat mee. En zij ook. 

Landmarks
Ik heb er tijdens mijn ontdekkingsreizen een gewoonte van gemaakt direct een 

landmark te maken wanneer ik op een interessante plek terecht kom. Het is aan 

te raden de naam van de landmark aan te passen naar een naam die meer tot 

de verbeelding spreekt, want als deze verzameling eenmaal groeit is het na een 

maand meestal niet zo simpel meer hier wijs uit te worden. 

Op het helpeiland is een gratis HUD (Head Up Display) te vinden waarmee alle 

bezochte plekken net als een ‘history list’ uit een webbrowser voor je worden 

bewaard, zodat je makkelijker in staat bent een plek terug te vinden, ook al had 

je deze niet zelf als landmark bewaard. Ik wens iedereen een bijzonder prettige 

ontdekkingstocht toe in de immer groeiende wereld van Second Life.

Tijdens mijn ontdekkingsreizen ben ik op de meest uiteenlopende plekken terecht geko-

men. Er bevindt zich duidelijk meer tussen hemel en aarde in Second Life. 

Niet alleen de uiteenlopende plekken, maar ook de meest vreemde situaties heb ik mee-

gemaakt. Het is dan prettig als men een bakje met melk voor je heeft klaargezet.

Ik ben bepaald niet de enige die niet altijd op eigen 

kracht vliegt, maar met behulp van een voertuig.

Deze havik kreeg ik zomaar van iemand. Het is een 

trouwe metgezel die je gratis bij mijn studio kunt ophalen.

Het is niet niet netjes om het huis van een ander binnen 

te sluipen. Maar ik moest dit boek toch èrgens schrijven!
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Hoofdstuk 4
De avatar  
De avatar aanpassen is waarschijnlijk één van de eerste dingen die 
mensen doen wanneer ze in Second Life zijn aangekomen. Dat toont wel 
aan hoe belangrijk mensen het vinden er anders uit te zien dan de rest.
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Meer dan een poppetje
Met de avatar heb je een middel om jezelf te onderscheiden en 

ben je eerder herkenbaar voor anderen. Een avatar wordt in de 

media veelvuldig omschreven als ‘een poppetje’. Hiermee legt 

men dan misschien wel op een populaire manier uit wat een 

avatar is, maar wordt de oorsprong van het woord wel enigszins 

te kort gedaan.

Goddelijke verschijning
De term avatar is afkomstig uit het Sanskriet en het betekent 

‘goddelijke incarnatie’. In het hindoeïsme ziet men de avatar als 

een incarnatie, de lichamelijke manifestatie van een hoger wezen 

dat met een speciaal doel afdaalt naar de ‘lagere koninkrijken’: 

de wereld van de sterveling. Hij kiest hierbij steeds een andere 

gedaante om zijn taak te kunnen uitvoeren. 

Dat klinkt wel een stuk beter dan je avatar een ‘poppetje’ noemen; 

het is toch veel mooier om je avatar als een goddelijke verschij-

ning te zien. En in zekere zin zijn de gebruikers van SL dat ook 

met al die mogelijkheden om alles in deze wereld te scheppen, 

maar ook te vernietigen.

Hoe is de naam?
Een van de eerste manieren om je avatar te onderscheiden van 

de rest is natuurlijk de keuze van je naam. Er zijn zonder twijfel 

veel bewoners van SL die achteraf gezien vinden dat ze hier al een 

verkeerde start mee hebben gemaakt. Wanneer je dus nog geen 

account hebt in SL, is het verstandig om eerst eens goed de lijst 

met beschikbare achternamen te bekijken en hier een bijpassende 

voornaam bij te bedenken. Andersom kan natuurlijk ook, zolang 

je maar niet tè impulsief handelt omdat je haast hebt om SL bin-

nen te komen, want je naam kan níet meer worden aangepast.

In tegenstelling tot de avatar, want deze kun je op elk gewenst 

moment veranderen door er simpelweg een mapje met een andere 

avatar op te werpen. In zo’n map zitten de onderdelen waarmee de 

avatar wordt opgebouwd. De vorm van je lichaam wordt bepaald 

door de zogeheten ‘Shape’. Hierin zijn de vorm en het formaat van 

In het menu Appearance kunnen we onze avatar helemaal naar eigen 

wens aanpassen. De avatar is verdeeld in ‘Body Parts’ en ‘Clothes’. 

Elke tab biedt weer vele nieuwe instellingsmogelijkheden.
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Lijkt sprekend op mij 9 %

Lijkt gedeeltelijk op mij 49 %

Lijkt niet erg op mij 13 %

Lijkt totaal niet op mij 22 %

Is een furry, cartoon of iets anders 7 %

Mijn avatar:

De avatar

je lichaam gedefinieerd. Verder vind je de ‘Skin’ waarmee je de 

eigenschappen van je huid en eventuele make-up kunt aanpassen. 

Ook het haar wordt apart bewaard en is naar eigen wens aan te pas-

sen wat betreft model en kleur. En als laatste lichaamsdeel ( body-

part) vinden we het onderdeel ‘Eyes‘, de ogen waarin de kleur en 

iris worden vastgelegd door middel van speciale textures.

Lijk jij op je  avatar?
Het is wel interessant om te bemerken dat mensen toch in veel 

gevallen een aantal uiterlijke kenmerken van zichzelf in zijn of 

haar avatar proberen te stoppen, hoewel dat allemaal nog wel kan 

tegenvallen als je voor het eerst aan de slag gaat met het bewerken 

van je avatar. Toch is het goed mogelijk als je maar heel secuur en 

in kleine stapjes werkt en veel tussentijds bewaard. Gebruik ook 

bij voorkeur een paar foto’s van jezelf ter referentie. Bovendien is 

het aan te raden om zo nu en dan echt even helemaal te stoppen 

met het editten, alles te bewaren en de avatar goed aan alle kanten 

te bekijken. Gebruik de zoomoptie voor meer of minder details.

Kleren maken de man
Deze uitdrukking is in SL wel erg toepasselijk, aangezien kleding 

een van de basismiddelen is om jezelf te profileren. Je hebt al een 

behoorlijk aantal kleren meegekregen bij je geboorte in SL, maar 

je zult waarschijnlijk nog heel wat verschillende outfits aanschaf-

fen of krijgen waarmee je toonbaar bent voor diverse gelegen-

heden. Wanneer je naar een club gaat, wil je er natuurlijk wel blits 

uitzien en als je beste vriend of vriendin gaat trouwen, is het wel 

zo gepast om een smoking of mooie jurk te dragen. 

Er is heel veel  kleding te koop in SL, in alle denkbare smaken en in 

allerlei stijlen. Je zult vanzelf wel ontdekken waarom sommige 

kleding duurder uitvalt dan andere. De duurdere kleding is over 

het algemeen echt beter van kwaliteit. Niet alleen is het design 

vaak geraffineerder, maar ook de afwerking is vele malen beter. 

En tenslotte garandeert duurdere kleding ook vaak exclusiviteit. 

Want ook in een virtuele wereld vindt men het niet leuk wanneer 

iedereen met dezelfde jas aan loopt of dezelfde jurk draagt. 

Verder is het algemeen bekend dat de dames in SL voor een klein 

vermogen aan  schoenen uitgeven. Die zijn dan ook in alle stijlen te 

vinden. Er zijn schoenen die als sokken worden gedragen door de 

avatar. Deze zijn natuurlijk goedkoper dan de schoenen die echt 

om de voet worden gedragen. Liefhebbers van hoge hakken hoe-

ven in ieder geval niet bang te zijn dat ze struikelen. Hoewel daar 

vast wel weer iemand een leuke animatie voor heeft gemaakt.

(Bron: Nederlandse fansite www.secondlife-nl.nl).
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Als je  haar maar goed zit
Haar is voor veel bewoners een uiterst belangrijk onderdeel voor 

het uiterlijk van hun avatar. Je kunt je haar veranderen van lengte, 

kleur en model in het menu Appearance, maar dat heeft zekere 

beperkingen. Hoewel je met dit ‘gewone’ haar een heel eind kunt 

komen, geven de meeste bewoners toch de voorkeur aan het zo-

geheten ‘ custom hair’. Dit soort haar is opgebouwd uit prims en 

moet daarom als een pruik worden gedragen. Maar er zijn ver-

schillende soorten custom hair, want voorheen stond dit type haar 

wel stijf op je hoofd alsof er drie spuitbussen haarlak tegenaan 

waren gegaan. Tegenwoordig kan men custom hair echter laten 

bewegen wanneer men gebruik maakt van ‘flexible objects’. In SL- 

jargon heet dit haar dan ook ‘ flexi hair’. Sinds de komst van flexi 

hair is het ‘gewone’ custom hair flink in prijs gedaald en kreeg de 

economie van SL weer een enorme boost, omdat iedereen in plaats 

van een stijve pruik, golvend en wuivend haar wilde hebben.

 Bling
 Sieraden zijn ook veel verkochte 

items in SL. Het is prachtig om te 

zien hoe gedetailleerd sommige 

oorbellen of halskettingen zijn 

gemaakt en in veel gevallen zijn 

deze ook voorzien van de no-

dige ‘bling’. De middelen om je 

avatar uit te breiden zijn enorm 

groot. Hoeden, petten, horloges, 

capes, riemen, robotarmen, siga-

retten, sigaren, een wandelstok, 

een compleet harnas, wapens en 

noem zo maar op. Het is maar 

een kleine greep uit het enorme 

scala aan  attachments (toevoe-

gingen) die je kunt aanschaffen 

om je avatar geheel naar eigen inzicht aan te kleden. En als je heel 

specifieke wensen hebt, kun je dit, als je leert bouwen, ook zelf 

maken of anders wel door iemand anders laten maken.

Van boven naar beneden: ‘gewoon haar’, custom hair en flexi hair. 

Het moge duidelijk zijn waarom de meeste bewoners, ondanks de 

hogere prijs, een voorkeur voor flexi hair hebben.
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Eerste indruk telt
Uiterlijk is echt erg belangrijk 

in SL. Misschien soms wel eens 

een beetje tè belangrijk. Maar 

het bepaalt net als in RL hoe 

de mensen je zien en zullen be-

oordelen. Zo kom je in SL veel 

bewoners tegen die hier een 

bedrijf hebben en daarom net 

als in RL een pak inclusief bijpassende stropdas dragen om maar 

direct een goede indruk te maken op de potentiële klanten.

Loop je nog met een standaardavatar rond, dan zul je ongetwijfeld 

merken dat mensen je anders behandelen dan wanneer je als een 

grote gevaarlijk uitziende draak je entree maakt. 

Het is opvallend hoeveel mensen uiteindelijk van zichzelf in de 

avatar proberen te stoppen. Er is een aantal mensen dat een exacte 

replica van hun werkelijke uiterlijk nastreven, maar voor de mees-

te bewoners geldt toch wel dat ze in SL nèt wat minder dik en net 

wat langer of gespierder zijn. Vrouwen zijn opvallend slank, heb-

ben meestal de nodige borstvergrotingen achter de rug en hoor je 

nooit meer klagen over een ‘bad hairday’.

Barbie poppen
Maar toch zijn er ook behoorlijk veel bewoners die uit een soort 

van protest tegen de ‘Barbie- en Ken-poppen’ juist wat extra vet 

laten terugkomen in hun avatar en er niet uitzien alsof ze vier 

uur per dag in de sportschool doorbrengen en dagelijks naar de 

zonnebank gaan.

Het is natuurlijk geheel je eigen keuze hoe je hiermee omgaat. 

Jezelf profileren is één ding, maar overdrijf het niet. Probeer je 

avatar iets mee te geven van je eigen persoonlijkheid, karakter of 

je beroep in SL.

Zo veel mensen, zo veel wensen
Als je je ogen een beetje de kost hebt gegeven tijdens je verblijf in 

SL, zal je zonder twijfel de enorme diversiteit aan avatars opval-

len. Er zijn onnoembaar veel mogelijkheden om je avatar er anders 

uit te laten zien dan de rest. Allereerst natuurlijk door middel van 

kleding, haar en dergelijke, maar tevens door af te stappen van 

het idee dat je er als een gewoon mens moet uitzien. Zo lopen er 

robots in alle soorten en maten rond, kom je gevaarlijk uitziende 

vampiers tegen en zul je ongetwijfeld wel eens aanlopen tegen een 

draak, een broodje worst (voor de vegetariërs onder de lezers: een 

broodje seitan) of de welbekende ’furry’. Dit is een avatar met het 

uiterlijk van een dier. 

De laatste drie genoemde verschijningsvormen maken gebruik 

van zogeheten attachments voor hun avatar. In plaats van gewone 

kleren wordt hier gebruikgemaakt van prims die aan elk gewenst 

lichaamsdeel kunnen worden toegekend. De prims worden dus 

gebruikt om een pak voor de avatar te maken, waardoor de ei-

gen menselijke avatar niet meer zichtbaar is. Een furry draagt 

bijvoorbeeld een masker op het hoofd en is voorzien van extra 

poten en staart en dergelijke. 

Aangezien prims die door een 

avatar als attachments worden 

gedragen ‘phantom’ zijn, kun je 

eenvoudig met eigen ogen aan-

schouwen wie er onder het pak 

zit door gewoon je hoofd in hun 

hoofd of romp te steken. Een erg 

verruimende, zoniet ontnuch-

terende ervaring. En wellicht 

wel erg intiem om dat zomaar 

plompverloren bij iedereen die 

je tegenkomt te doen.

Drie furry’s op een rij? Mis! 

Rechts staat geen zebra maar 

superhero ‘Zebra-Man’. Laat 

daar geen enkel misverstand 

over bestaan.
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 Skins
Skins zijn een belangrijke toevoeging aan je avatar. Een skin bevat 

bepaalde details van de huid en wordt ook gebruikt om de avatar 

van make-up te voorzien. Sommige skins worden verkocht met 

zowel dag- als avondmake-up. Zelfs de standaard boy/girl next 

door-avatar kan erg opknappen met een betere skin. Ofschoon een 

echt mooie skin behoorlijk in de papieren kan lopen, zijn er tevens 

goedkope en zelfs gratis skins te vinden. 

Een eigen skin maken behoort tevens tot de mogelijkheden, maar 

dat is een behoorlijk gespecialiseerde klus. Hoewel een skin in 

principe alleen maar bestaat uit een  texture (een plaatje) dat over 

de avatar heen wordt geprojecteerd, zou je denken dat je met een 

beetje tekentalent al een heel eind kunt komen. Maar omdat de 

texture rondom de avatar wordt gelegd, is het heel moeilijk in 

te schatten hoe het eindresultaat eruit zal zien. Bovendien steekt 

elke avatar anders in elkaar; de een heeft een smal hoofd, de ander 

een lange neus of een grote torso en hierdoor gaat het maken van 

een skin de meeste gebruikers van SL de pet te boven. Dat is de re-

den waarom sommige skins soms wel 5000 Linden dollars kosten; 

er kan ongelooflijk veel tijd in gaan zitten om een goede skin te 

maken. Wil je echter toch zelf aan de gang met het maken van een 

skin, dan kun je gebruikmaken van de gratis  templates die je op 

de website van Linden lab kunt vinden. Een alternatief voor deze 

templates kun je vinden op www.slboutique.com/chipmidnight/

De getoonde gratis skins uit de hiernaast staande afbeeldingen zijn 

niet echt slechter. Maar duurdere skins hebben wel subtielere details.

In het menu Appearance 

kunnen we de skin aan-

passen. Dat kan alleen 

met skins waarvan de 

maker heeft aangege-

ven dat je deze mag 

bewerken. Soms staat 

dit achter de naam van 

een item vermeld met 

‘Modify on’, of klik 

anders in je inventory 

met de rechtermuis-

knop op de skin om de 

rechten te bekijken.
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 Gestures
Het gebruik van gestures, animaties en poses is uitermate geschikt 

om je beter te kunnen uitdrukken en je avatar meer karakter te 

geven. Gestures worden bewaard in je inventory en kunnen wor-

den aangestuurd met zelf te definiëren commando’s; bovendien 

wordt er ook al een groot aantal gestures meegeleverd. Je kunt 

ze activeren door ze vanuit de inventory op je avatar te werpen 

en helemaal rechtsonder in de buttonbalk kun je middels een 

pulldownmenu kiezen uit de verschillende geactiveerde gestures. 

Maar gestures zijn dus ook te definiëren via toetsencombinaties of 

commando’s en worden actief wanneer je dat commando intypt. 

Schrik nu niet van het woord ‘commando’ want je kunt evengoed 

instellen dat de gesture wordt geactiveerd als je ‘Hello’ intypt. Om 

je avatar bijvoorbeeld te laten lachen typ je /laugh in (inclusief het 

slashteken) en de gesture wordt geactiveerd. Je kunt de gesture 

ook dusdanig instellen dat de gesture wordt toegepast als je alleen 

maar ‘lol’ (Laughing Out Loud) zou intypen.

 Poses
Ook poses dragen bij aan de expressie voor je avatar. De meest 

bekende toepassing van poses zijn de ‘pose balls’, waardoor je 

avatar een andere houding aanneemt als je de pose ball gebruikt 

door erop te gaan zitten. Je kiest hiervoor de optie ‘Sit’ uit het 

bekende  taartmenu. In dit geval is de optie ‘Sit’ een beetje mislei-

dend, want nadat je op een pose ball bent gaan zitten, wil dat niet 

zeggen dat de pose die de bal op je avatar loslaat je laat zitten. Het 

is nu eenmaal de manier waarop we die vreemde blauwe en rode 

ballen moeten gebruiken. De blauwe ballen zijn voor de mannen, 

de rode of roze ballen zijn voor de vrouwelijke avatars.

Maar een pose hoeft niet per se geactiveerd te worden met een 

pose ball. Ze kunnen ook in een bank of stoel, schoenen, zwaard, 

pistool of draaimolen of iets dergelijks zijn ingebouwd. 

Je kunt al een aantal poses in je inventory vinden en wanneer je 

hierop dubbelklikt kun je deze gebruiken door op de betreffende 

button te klikken van het venster dat na de dubbelklik verschijnt. 

Je ziet twee buttons waarvan de linkerknop je avatar de pose laat 

aannemen en deze door iedereen (in-world) te zien is. De rechter-

knop speelt de pose af maar is alleen voor jou zichtbaar. Dit is een 

fijne manier om de pose eerst uit te proberen. Je zult niet de eerste 

zijn die een verkeerde pose heeft aangeklikt en daardoor iedereen 

in een publieke ruimte in verlegenheid brengt met een pose die 

bedoeld was voor gebruik in een seksclub of iets dergelijks.

Poses zijn in alle denkbare thema’s te koop en kosten gemiddeld 

tussen de 100 en 300 Linden dollar, maar als je goed speurt zul je 

ook heel veel gratis poses tegenkomen.

Er ligt een doos vol met poses en animaties op je te wach-

ten in mijn studio in Grass. Je kunt het adres in dit boek 

vinden of bezoek de website op www.howslife.nl.
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Animaties
Animaties zijn eigenlijk hetzelfde als poses, alleen sta je niet stil 

in een bepaalde houding maar beweegt je avatar tijdens het ge-

bruik ervan. Ze worden toegepast om je avatar te laten dansen, 

maar ook in combinatie met andere objecten als stoelen, bedden 

enzovoort. De lengte van een animatie kan verschillen en sommige 

animaties stoppen na één keer gebruik, waarna je avatar weer in 

zijn oorspronkelijke positie komt te staan. Er zijn ook veel anima-

ties die zich herhalen, waardoor je avatar blijft bewegen totdat jij 

de animatie weer hebt afgezet door het bijbehorende venster te 

sluiten of stap van het object waarin de animatie is ingebouwd af 

met de button ‘Stand Up’ onder in de buttonbalk.

Zelf maken
 Poses en animaties zijn niet makkelijk zelf te maken. Het is een 

heel secuur klusje waarvoor je ook een extern programma moet 

gebruiken. En aangezien een animatie meer inhoudt dan alleen 

maar iets in beweging brengen, is enige kennis van karakteranima-

tie een pluspunt. Er is een aantal programma’s waarmee je poses 

of animaties kunt maken; van een opensourceprogramma tot een 

uitgebreid commercieel pakket. Het spreekt voor zich dat de gra-

tis versies vaak enigszins behelpen zijn en veel van je geduld zul-

len vragen, terwijl de commerciële tegenhangers erg uitgebreid en 

luxe in het gebruik zijn. Eenmaal een pose of animatie gemaakt, 

zul je deze moeten exporteren naar een .bvh-bestand. Dit is een 

tekstbestand waarin alle coördinaten voor elk lichaamsdeel zijn 

vastgelegd en dit is daarna te importeren in de viewer van SL. 

Houd er rekening mee dat je tegen allerlei problemen kunt aanlo-

pen, waardoor je soms terug zult moeten keren naar het externe 

programma om een en ander opnieuw in te stellen. Aangezien het 

uploaden van een .bvh-bestand je L$10 per keer kost, moet je wel 

voldoende geld op je account hebben staan.

 Poser
Het oudste, meest gebruikte en zeker het meest uitgebreide 

programma voor het maken van poses en animaties is ‘Poser’. De 

oorspronkelijk maker van dit uitgebreide programma was Kai 

Krause, wellicht bekend van de fantische plug-in voor Photoshop:

Kai Power Tools (KPT). Sindsdien is het pakket regelmatig van ei-

genaar veranderd. De mogelijkheden van Poser zijn zeer uitge-

breid. Het gebruik en editten van keyframes is dankzij de uitste-

kende GUI en onderliggende fijninstellingsmogelijkheden een 

verademing om mee te werken. De meeste succesvolle animaties 

in SL zijn dan ook met dit programma gemaakt. De prijs is er dan 

ook naar; een upgrade vanaf Poser 4 kost $129,99 en als je versie 

7 wilt aanschaffen ben je $ 299,99 kwijt.

http://www.e-frontier.com/go/poser 

De mogelijkheden van Poser zijn zeer uitgebreid. Keyframes kunnen 

worden gekopieerd. Dit maakt het vervaardigen van animaties die 

naadloos op elkaar moeten aansluiten stukken eenvoudiger.

76



 77

De avatar

Niet iedereen zal een duur pakket als Poser kunnen aanschaffen.

Niet getreurd, er is een aantal gratis alternatieven gemaakt in 

het opensourcecircuit die we hier kort zullen behandelen.

 Posemaker - Gratis Win/Linux
Een wel erg basale editor die sterk doet terugdenken aan het DOS tijd-

perk. De grafische gebruikersinterface is alles behalve gebruikers-

vriendelijk en de editmogelijkheden zijn nihil. Het is niet echt 

goed mogelijk om keyframes te kunnen gebruiken. In plaats daar-

van moet je elk frame handmatig bewerken. Op zichzelf is dit 

programma wellicht wel geschikt om poses te maken, maar om 

hier nu heel erg ingewikkelde animaties mee te maken zou echt 

monnikenwerk worden. Je kunt de software vinden op

http://caladan.nanosoft.ca/c4/software/posemaker.php

 Qavimator - Win/Mac OS X (open source)
De broncode van het reeds eerder ontwikkelde gratis programma 

Avimator is gebruikt om tot deze variant te komen. Ook hiermee 

is het mogelijk om animaties te maken voor je avatar. Het gratis 

programma is redelijk simpel in gebruik; voor bepaalde wensen 

misschien een beetje tè simpel. Hoewel je de keyframes kunt zien 

en verplaatsen, blijven de editmogelijkheden hiervan vrij beperkt. 

Je kunt geen meerdere keyframes selecteren en deze bijvoorbeeld 

kopiëren of verwijderen. Als je de animatie wilt ontdoen van key-

frames, zul je deze stuk voor stuk moeten verwijderen. 

Aangezien de software open source is, zal de kans redelijk groot 

zijn dat er wel meer functies in het programma komen en dat er 

een betere gebruikersinterface komt. Je kunt Qavimator vinden en 

downloaden op http://qavimator.org

Hoewel je in Posemaker ook animaties kunt maken, verraadt 

de naam al waar dit programma beter geschikt voor is.

Qavimator is beperkt in mogelijkheden, maar is gratis en biedt wel 

enkele (beperkte) mogelijkheden om keyframes aan te passen.
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 SLat - Gratis Win
Dit is een behoorlijk uitge-

breid programma waarmee 

zowel poses als animaties 

zijn te maken. Je kunt 

met SLat zelfs poses of 

animaties maken die zijn 

bedoeld voor twee avatars. 

De GUI is wars van enige consistentie en dus niet echt heel erg 

makkelijk te leren. De diverse lagen informatie over elkaar ma-

ken het er niet makkelijker op enig overzicht te houden waar we 

mee bezig zijn. Maar als je eenmaal de nodige uurtjes in deze 

gratis tool hebt gestopt, zul je ontdekken dat de mogelijkheden 

op zich erg mooi zijn. Als men de gebruikersinterface aan een 

metamorfose zou onderwerpen, dan zou dat zonder twijfel een 

hoop ergernis en frustratie besparen. SLat kun je downloaden op 

http://sourceforge.net/projects/free-bvh-editor.

 Blender (Win/Mac/Linux)
Het meest uitgebreide programma waarmee animaties kunnen 

worden gemaakt en bewaard in het benodigde bvh-bestand is 

Blender. Dit gratis opensourceprogramma heeft veel faam ver-

worven in de afgelopen jaren, maar heeft ook een behoorlijk 

lange geschiedenis achter de rug. Het pakket is in de loop der 

jaren veelvuldig van eigenaar veranderd, maar uiteindelijk werd 

de broncode weer door de gebruikers van Blender teruggekocht. 

Sindsdien zijn er vele aanpassingen en uitbreidingen gedaan die 

het programma naar een zeer professioneel niveau hebben getild. 

De gebruikersinterface is enigszins afwijkend van wat we gewend 

zijn en de leercurve is hierdoor niet echt laag. Maar de vele work-

shops die via de eigen website zijn te vinden en de hulp die men 

elkaar geeft in fora, dragen bij aan de groeiende populariteit van 

Blender. Je kunt de software en uitgebreide showcase vinden op 

http://blender.org. Een erg goede Nederlandse workshop staat op 

http://www.blendercourse.com/Dutch.aspx, waar je een cursus 

Blender met bijbehorende tutorialbestanden kunt downloaden.

Een prima plek op de site van Linden Lab om nog meer te 

weten te komen over de werking van animaties en poses is 

http://secondlife.com/knowledgebase/article.php?id=050.
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De avatar

 Avatar in een doos
De een vindt het geweldig om zelf tot in de kleinste details te 

kunnen werken aan de eigen avatar, een ander heeft er helemaal 

niets mee en gaat voor het gemak en koopt simpelweg een com-

plete avatar. In de meeste gevallen koopt men dan de ‘shape’ en 

de ‘skin’, maar soms zitten daar ook haar en ogen bij. Kleding en 

dergelijke worden een enkele keer wel bij een avatar meegeleverd, 

maar vaak is dit zo afhankelijk van persoonlijke smaak dat het 

moeilijk is iedereen hiermee tevreden te stellen.

Houd er wel rekening mee dat een  shape de totale lichaamsvorm 

bevat. Je kunt daarom niet eerst zelf het gezicht maken en er dan 

het lichaam van een gekochte avatar onder zetten. Een manier om 

dat alsnog te doen, is àlle instellingen van het hoofd opschrijven 

om deze dan weer in te voeren bij de voorgefrabiceerde avatar.

Houd er in zo’n geval wel rekening mee dat niet alle avatars die je 

koopt nog verder bewerkt kunnen worden. Dergelijke producten 

herken je aan de toevoeging ‘ ‘No Modify’.

Wanneer bewoners kleding of items dragen die je 

bevallen, schroom dan niet om ze te vragen waar ze 

deze hebben gekocht. Meestal kunnen mensen die 

informatie terugvinden in de betreffende map van de kleding of 

objecten. In veel gevallen zijn mensen zelfs zo vriendelijk om je 

een copy te geven als dat tot de mogelijkheden behoort. 

Persoonlijk heb ik dit al heel vaak meegemaakt. Men is in SL echt 

niet alleen maar met geld bezig, er zijn altijd wel mensen die 

andere mensen zonder enig belang willen helpen.

Shonique·s uiterlijk is belangrijk. Ik 
probeer haar steeds te perfectioneren en 
te verfraaien. Qua skin wisselt Shonique 
zelden. Gewoon omdat ik nog nooit een 
mooiere ben tegengekomen. Een item 
waarmee Shonique zich onderscheidt, 

zijn haar vleugels, die ze bijna altijd draagt. Shonique is mijn 
barbiepop. Dan weer sexy, dan weer zakelijk en soms een dark 
angel. Als ik ga shoppen voor Shonique ben ik erg kieskeurig. 
Ik ben zo een half uur bezig om haardemo·s uit te proberen.
De kleding die ik koop ligt meestal in het hoogsegment.
En voor schoenen voldoet tot op heden maar één zaak aan 
mijn maatstaven en dat is Minx. Ik combineer vaak kleding 
en maak zo mijn eigen outfits, net naar mijn mood van die 
dag. Natuurlijk met bijpassende schoenen en haar. En heb ik 
de bijpassende kleding niet in mijn inventory? Dan ga ik het 
kopen. Als ik Shonique ga omkleden ben ik zo een kwartier 
verder. Maar is het laatste niet typisch een vrouwending?

Burgerpraat: Shonique Shilton



Mackenzie Sodwind maakt  kleding en  skins. Dat doet hij met erg veel 

zorg en aandacht om de producten daarna aan te bieden in zijn 

winkel ‘Mindfreak Clothing Design’. Ik sprak met deze Nederlandse 

ontwerper over zijn werk en vroeg hem om tips voor de lezer die ook 

aan de slag wil als ontwerper van kleding of skins.

Interview:  Mackenzie Sodwind

Wat zijn de beginnersfouten bij het maken van kleding?

Heb ik zelf eigenlijk niet zo’n last van gehad, maar wat wel eens voor-

komt, is dat je ergens een kleur laat zitten die je niet direct op je 

scherm ziet, maar die pas gaat opvallen wanneer je de texture 

hebt geüpload. En de naden, daar moet je goed opletten dat 

die altijd netjes aansluiten. En ik ga een ontwerp altijd langs 

de randen na met dezelfde kleur aan de voorkant en aan 

de achterkant. 

Hoe kom je tot je ontwerpen?

Ik vind mijn voorbeelden meestal gewoon op internet. 

In de afbeeldingenzoekmachine van Google vind je vaak 

al snel iets bruikbaars. En natuurlijk kun je op kledingsites 

proberen bronmateriaal te vinden. Eenmaal iets naar wens 

gevonden, maak ik de afbeeldingen dan 

in Photoshop op maat, brush ze een beetje bij, 

kopieer de textures en zet de naden even opnieuw aan. 

Gewoon net zo lang totdat ik er tevreden over ben. Het 

meest voorkomende probleem is echter vaak dat de foto’s 

niet scherp zijn of te klein om direct te kunnen gebruiken. 

Hetzelfde geldt voor de achterkant, deze vind je vaak al 

helemaal niet. Hier komt het dus toch wel aan op je eigen 

creativiteit. De achterkant maak ik uiteindelijk meestal 

gewoon zelf maar. 

Wat voor type kleding ontwerp je? 

Ik ontwerp voornamelijk vrouwenkleding. Ik zou ook wel graag meer mannen-

kleding maken, maar ik vind het wat dat betreft wel moeilijk om hier een beetje 

orgineel in te zijn. Vaak is het voor heren toch een t-shirt met jeans en daar zijn 

er al héél erg veel van. En wat de vrouwen betreft maak ik daar toch het liefst 

kleding voor die een beetje stoer is. Dus niet dat echte meisjesgedoe. 

Er is toch juist heel veel vraag naar mannenkleding? Is dat dan 

eigenlijk geen enorm gat in de markt?

Ja, daar ben ik me heel bewust van. Toen ik zelf op zoek was naar kle-

ding, kon ik met pijn en moeite iets vinden. Ik moet ook zeggen 

dat mijn leren jasje zeer goed verkoopt. Losse boven- en on-

derkleding kost rond de L$ 50 en de complete outfits zijn 

ongeveer L$ 100. En dat is best goedkoop. Ik vind zelf dat 

veel kleding in SL nogal duur is. De tijd die ik er in moet 

steken om iets leuks te maken, valt op zich wel mee. De 

complete pakjes duren natuurlijk wat langer. Maar die 

zijn naar mijn idee heel betaalbaar.

Je maakt ook skins. Dat is niet bepaald de 

makkelijkste klus. Wat zijn de struikelblokken 

die je tegenkomt bij het maken van een skin?

Dat zijn er heel wat. Het gezicht vind ik zelf het moeilijkst, omdat 

dit op een extreme manier gerekt word als het om je avatar heen 

wordt gelegd. Het gaat hier vooral om de zijkanten gevolgd door de armen. 

Dit is ook best moeilijk omdat het allemaal op de torso moet aansluiten. De 

schouders en de armen bestaan eigenlijk uit twee gedeelten. Eén stuk zit aan de 

torso, de schouders (dus de rest) is een apart stuk. Dit moet natuurlijk mooi op 

elkaar aansluiten. Een goede skin maken kost erg veel tijd. En om te testen hoe 

het eruitziet, moet je ook vaak textures uploaden die dan in veel gevallen toch 

niet goed blijken te zijn. Dan zie je nog naden of andere oneffenheden. Ik vind 

het wel mooi als de buikspieren op de torso ook doorlopen naar de lower body 
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template. Als je hier gewoon een effen kleur gebruikt, krijg je geen naden. Twee 

verschillende afbeeldingen maken die goed op elkaar aansluiten blijft erg lastig.

Hoe los je dat precies op? 

Blijven proberen tot het wel goed is. Niet te snel opgeven dus. En als je het vaker 

doet weet je op den duur vanzelf waar je extra goed op moet letten. Vaak is het 

wel zo dat wanneer je één body gemaakt hebt, je deze ook blijft gebruiken. Dan 

zijn de naden dus geen probleem meer en dan pas je de buikspieren aan de kleur 

aan, natuurlijk wel met een nieuw gezicht erbij.

Teken je alles zelf of gebruik je foto’s als uitgangspunt?

Ook hier gebruik ik foto’s. Als de ‘cartoony’ look je bevalt, kun je deze ook 

gewoon overbrushen zodat alle fotodetails weg zijn, maar persoonlijk vind ik het 

mooier als alles net iets echter lijkt. Maar de reden dat er zo weinig skins zijn 

die helemaal fotorealistisch zijn, is dat iets als ‘platte’ afbeelding er super uit kan 

zien, maar vaak wordt het een probleem wanneer het eenmaal om een avatar 

gevouwen is. Door de verschillende diktes van een avatar wordt de texture vaak 

gerekt en vloeien de pixels meer in elkaar over. En elke avatar is natuurlijk ook 

nog eens anders opgebouwd, dus dat maakt het allemaal extra moeilijk om in te 

schatten hoe het er uiteindelijk om een avatar uit zal gaan zien.

Hoeveel tijd besteed je aan je winkel en het ontwerpen?

Eigenlijk te veel zoals de meeste mensen hier. Ik moet natuurlijk ook zo nu en 

dat toch wat aan mijn RL-werk doen. Maar als je naar uren vraagt, denk ik dat ik 

toch wel gemiddeld een uurtje of vier per dag in-world ben.

Heb je tips voor lezers die ook kleding of skins willen maken?

Eerst Photoshop zo snel mogelijk onder de knie zien te krijgen. Probeer zo veel 

mogelijk online tutorials te gebruiken, zodat je er handigheid in krijgt en goed 

begrijpt hoe je met lagen en transparantie kunt werken. Geef niet te snel op en 

wees creatief èn pik geen ideeën van anderen. 

Hoe promoot jij je zaak en je producten? 

Ik stop altijd een landmark bij mijn producten. Dat is wel zo slim, want als 

iemand je werk mooi vindt en het koopt en dan weer toevallig met iemand aan 

de praat komt over de kleding, dan kan iemand de landmark geven. Nog een tip: 

huur geen ruimtes in verlaten shoppingmalls, zonde van je geld. Betaal liever iets 

meer voor een plek waar veel mensen komen. Gebruik de ‘classifieds’ om te 

adverteren. En aan zo veel mogelijk mensen vertellen wat je doet.

Hoeveel heb je geïnvesteerd en waarin?

Mijn best verkopende winkel ligt in Sanctuary Rock en daar is de huur al snel 

L$ 350 voor een week, maar het betaalt zich wel terug. Verder kost het alles bij 

elkaar opgeteld ook wel wat om je textures te uploaden. Ik heb een tijdje rond 

gelezen wat het kost om een stuk land te kopen, maar naar mijn mening is dit 

toch echt veel te duur en kun je beter huren in het begin. En het is een kick als 

je saldo weer is gegroeid iedere keer als je SL aanzet. Maar het is natuurlijk ook 

super om iemand tegen te komen die jouw kleding draagt.

De winkel van Mackenzie is te vinden in de Sanctuary Rock Shopping 

Mall. Teleporteer naar Sanctuary Rock (9, 63, 34).

De avatar

Op de volgende pagina’s word je getrakteerd op 

maar liefst twee workshops van Mackenzie. Hierin 

leer je in enkele stappen hoe je met behulp van 

Photoshop een t-shirt en een skin kunt maken.



Voor deze workshop maak ik gebruik van de upperbody  template 

van C hip Midnight (www.slboutique.com/chipmidnight/).

Deze templates hebben een duidelijke weergave voor de naden. 

Dit is handiger bij het uitsnijden van de hals en de uiteinden van 

de mouwen. Door de kleuraanduiding van de naden te volgen 

weet je altijd zeker dat alles netjes op elkaar zal aansluiten 

 Workshop: een t-shirt maken

Stap 2
We moeten de afbeelding iets vergroten, zodat hij zo goed als mogelijk binnen 

de template past. Vervolgens gummen we alles weg wat buiten de naden van de 

template valt. 

Laat de afbeelding altijd een beetje over de naden heen lopen. Het gaat er vooral 

om dat we de mouwen verwijderen, zodat we beter kunnen zien wat we doen.

Hierna snijden we ook de hals uit.

Selecteer nu een kleur binnen de afbeelding waar we de rest van de template 

mee gaan vullen. In dit geval dus een donkergrijze kleur. Hier kun je het beste 

een zacht penseel voor gebruiken, omdat dan alles mooi in elkaar overvloeit.

Nu komt het een beetje op je creativiteit aan. We willen natuurlijk dat het er 

zo natuurlijk mogelijk uitziet, dus we gaan de vouwen die het t-shirt heeft niet 

weghalen. En bedenk wel, vakjes vullen met een kleurtje kan iedereen! Probeer 

er iets moois van te maken.

Stap 1
Je kunt je bronmateriaal zelf fotograferen of op internet naar een geschikte foto 

zoeken. In deze workshop gebruik ik foto’s die ik gevonden heb op internet. 

Op deze manier is het makkelijker om de opbouw van een kledingstuk te zien. 

Maak eerst een kopie van de laag met de foto erop. Een van deze lagen gaan 

we bewerken, en daar hebben we de mouwen niet bij nodig. Later gaan we de 

mouwen wel weer gebruiken, vandaar dus altijd even een kopie maken.
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 83Stap 4
Nu openen we de laag die we eer-

der hebben gekopieerd. We snijden 

hier een goede mouw uit en plaat-

sen deze in het voorbeeld van de 

arm. Dit ziet er niet netjes uit, maar 

we willen alleen de structuur van 

de mouw. Je kunt deze natuurlijk 

ook gewoon weer inkleuren met 

een effen kleur, maar dan krijg je 

een minder mooi t-shirt.

Stap 5
Met het kloongereedschap in Photoshop kun je de gewenste structuur kopieren. 

Met deze tool gaan we nu de mouw vullen. Selecteer het kloongereedschap.

Ga op de mouw staan in het lichtgrijze gedeelte, druk op de Alt-toets, houd deze 

ingedrukt en klik vervolgens met je linkermuisknop. Nu heb je de structuur ge-

selecteerd. Ga naar het gedeelte dat je wilt vullen en doe hetzelfde als wanneer 

je het penseel gebruikt. Als finishing touch moet natuurlijk het vlammetje nog op 

de mouw worden gemaakt. Je hebt hier al twee helften van, dus met een beetje 

knip- en plak werk moet dit ook wel lukken.

Stap 3
Bij het maken van de achterkant kun je 

ervoor kiezen om deze helemaal te vul-

len met dezelfde kleur. Wat je ook kunt 

doen, en ik zelf mooier vind, is om de 

afbeelding van de voorkant te gebrui-

ken. Deze heeft die mooie plooien al, 

en nu hoeven we alleen maar het logo 

‘weg te brushen’.

Stap 6
Verwijder alle sjabloonlagen (maak ze 

onzichtbaar) en sla je afbeelding op 

als een .tga-bestand. Hierna kun je de 

afbeelding uploaden in SL. 

Voordat je daadwerkelijk op Upload 

klikt, kun je de structuur ook eerst 

bekijken op een voorbeeldavatar. 

De opties hiervoor vind je in het pull-

downmenu als je het venster ‘Upload 

Image’ opent.

Nu kun je in Appearance een nieuw 

shirt maken en je texture selecteren.

Het eindresultaat.

De avatar



Stap 1
Ik maak hierbij gebruik van een foto die ik op internet heb gevonden. Als je zelf 

op zoek gaat naar een foto let er dan op dat de foto niet te veel contrast en 

schaduwen heeft. Zoek een afbeelding van een redelijk formaat. Als de foto te 

klein is, zul je deze moeten gaan ‘rekken’ 

waardoor je kwaliteit verliest. We maken 

nu de foto op maat, zodat hij mooi in de 

template past. De juiste plaatsing komt 

een beetje op gevoel aan. De borst moet 

natuurlijk op de juiste plaats zitten. Voor 

een vrouwelijk lichaam is dit iets mak-

kelijker omdat hier al een ‘grid’ voor is 

aangemaakt binnen de template. Een 

mannelijke borst zit iets hoger dan een 

vrouwelijke. Om er helemaal zeker van te zijn dat alles op de juiste plaats zit kun 

je de afbeelding openen in SL. Sla de afbeelding eerst op als .tga-bestand. Open 

nu SL. Klik op ‘File’ in de werkbalk en vervolgens op ‘Upload File’

Nu zie je jouw afbeelding. In het pulldownmenu selecteer je Male upperbody.

Als je tevreden bent met de plaatsing van je afbeelding op de avatar gaan we 

verder met het bewerken van de afbeelding. 

Klik dus nog niet op upload!

In deze skinworkshop zal ik mij beperken tot het maken van de 

upperbody. Ik leg hier de basishandeling uit voor het maken 

van een skin. Hierna kun je de andere onderdelen van de skin 

op dezelfde manier creëren. Voor het maken van skins gebruik 

ik de standaardtemplates van Linden Lab. Er zijn ook templates 

te downloaden van Chip Midnight. Deze templates hebben een 

uitgebreider ‘grid’ en betere aanduiding voor de naden 

Workshop: een    skin maken Stap 2
Maak een nieuwe laag aan, onder 

de laag waar je de foto ziet. We 

gaan de hele template nu vullen 

met een huidskleur. Dit is na-

tuurlijk afhankelijk van je eigen 

smaak. Om het geheel nog iets 

meer structuur te geven, kun je 

de huidskleurlaag ook 

nog een korrel geven. 

Selecteer hiervoor Filter/

Ruis/Ruis toevoegen’ en 

voer een waarde van 2,5 

in. Nu moet je de kleur 

van je foto nog aanpas-

sen, zodat deze overeen-

komt met de kleur die 

je hebt gebruikt in de 

huidskleurlaag. Dit kun je 

doen met de functie Aan-

passen door een beetje 

met kleurbalans en contrast te spelen tot het gewenste resultaat is bereikt. De 

kleur hoeft niet exact hetzelfde te zijn, omdat we later de transparantie van de 

afbeelding nog aanpassen. Vervolgens gaan we met een grote ‘zachte’ gum wat 

stukken van de afbeelding weghalen zodat de afbeelding meer overvloeit in de 

huidskleurlaag. Nu zie je dat we aan de rechterkant nog een klein probleem heb-

ben met de schaduw. Deze kant is iets donkerder dan de linkerkant, waardoor 

de afbeelding niet netjes overvloeit. Kopieer daarom de linkerkant en spiegel 

deze. Werk de laag weer bij met de gum, zodat we een mooi geheel krijgen. 

Probeer om de afbeelding niet helemaal symmetrisch te maken. Veeg daarom 

stukjes van de gekopieerde laag weg, bijvoorbeeld rond de navel en het midden 

van de buik. Dit geeft het geheel een wat realistischere look.
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Stap 3
Maak nu een nieuwe laag boven 

de andere afbeeldingslagen en 

vul deze met dezelfde huidskleur. 

Gebruik hier een zachte en grote 

penseel voor. Dit laat alles weer 

net even iets mooier in elkaar 

overgaan. Laat de tepels en navel 

vrij. Deze willen we zo duidelijk 

mogelijk houden. Als je dit niet doet, 

kan de body er nogal wazig uit gaan 

zien. Geef ook deze laag weer de ruis 

zoals je dat bij de andere huidskleur-

laag ook hebt gedaan. Als je dit gedaan 

hebt, pas je de laagdekking aan. In mijn 

voorbeeld heb ik deze naar 50 gezet, 

maar dit is afhankelijk van de afbeelding die je gebruikt. Als er veel oneffenheden 

en kleurverschil in de foto zitten, zul je de laag minder transparant moeten 

maken. Even testen dus! We zijn nu klaar om de afbeelding opnieuw in SL te 

testen, zoals we dit ook in stap1 heb-

ben gedaan. In mijn geval zie ik dat de 

voorkant nog niet mooi overloopt in 

de achterkant, maar er ìs helemaal nog 

geen achterkant!

Stap 4
Op dit moment zitten je gedachten 

waarschijnlijk al bij afbeeldingen zoeken 

op Google voor de achterkant. In dat 

geval heb ik nog een verrassing voor 

je. We gebruiken gewoon dezelfde af-

beelding als de voorkant (de reeds be-

werkte versie). Kijk nog maar eens 

goed naar de structuur van die af-

beelding. Als je de tepels weg denkt, 

vormen zich al de schouderbladen.

En als we de zijkant van de buik een 

beetje bewerken met de airbrush en 

de navel weghalen. Dan heb je een 

hele mooie ruggengraat. Wanneer je 

de lagen van de voorkant niet wilt 

samenvoegen, zodat je deze altijd 

nog afzonderlijk kunt bewerken, gebruik je het gereedschap ‘Direct selecteren’ 

om de voorkant te selecteren. Nu selecteer je in het menu ‘Bewerken’ de optie 

‘Verenigd kopiëren’ en heb je een afbeelding om de achterkant mee te maken.

Stap 5
Upload de textures in SL. Geef 

je skin wel eerst een duidelijke 

naam, waarna je de nieuwe skin 

in-world kunt dragen of kunt 

verkopen.

Het eindresultaat.

De avatar



DFO Dragonfly Designs
Dragonflyoasis (244,88,24)

Product: skins, haar, kleding (casual en 

formal), zwemkleding, pyjama’s

Voor wie: man en vrouw

Overige informatie: DFO is een groot 

winkelgebied met shops naar thema. De 

prijzen liggen in het middensegment. 

*Minx*
Shepard (27,63,107)

Product: schoenen

Voor wie: vrouw

Overige informatie: *Minx* heeft echt 

originele, zeer gedetailleerde highprim 

schoenen en laarzen. Voor de vrouw is 

deze shop hèt walhalla op schoengebied. 

In deze winkel vind je alles wat je hartje 

begeert. De prijzen liggen in het hoogsegment. Who cares!

Gurl 6 Hair
Gurlywood (109,111,21)

Product: haar

Voor wie: man en vrouw

Overige informatie: Gurl 6 Hair is dè 

populairste haarshop in SL. De twee 

grote winkels bieden haarstijlen aan 

in alle varianten en kleuren. Van alle 

haarstijlen kun je een demo aanschaffen 

om te kijken of het je staat. De prijzen liggen in het middensegment.

DE Designs
Dedesigns (204,133,29)

Product: kleding (anders)

Voor wie: man en vrouw

Overige informatie: DE Designs richt 

zich op de avatar die anders dan anders 

is. Hier vind je kleding voor de Goth- 

Drow- en Vampire-persoon. Fantasie-

kleding maar ook leer is hier zeer goed 

vertegenwoordigd. De prijzen liggen in het midden-/hoogsegment.

Made Men
Made (98,196,26)

Product: skins, haar, kleding, schoenen

Voor wie: man

Overige informatie: Dit is zo’n beetje de 

enige grote shop in Second Life die zich 

alleen richt op de man. Alles wat je als 

man nodig hebt vind je hier. Made Men 

is gespecialiseerd in Real Life skins en 

maffiasuits. De prijzen liggen in het midden-/hoogsegment.

Shonique Shilton is een echte BSL’er (Bekende 

Second Lifer) die Nederlandse bewoners van SL 

regelmatig informeert via haar website ‘Dutch 

Second Life Style’ over kleding, schoenen, shapes, 

skins, haar, sieraden en andere avatarverfraai-

ende producten. Zij weet als geen ander de beste winkels met de 

mooiste producten voor je te vinden. Speciaal voor dit boek heeft 

Shonique de tien beste shops voor je op een rij gezet. 

Shoppen met Shonique
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Sinistyle
Mechozilla (198,213,42)

Product: kleding (anders)

Voor wie: man en vrouw

Overige informatie: Sinistyle heeft 

kleding voor de ‘duistere’ types. Stoere 

laarzen, bloederige shirts en hoodies 

met skelettekeningen. Met de vele extra 

meegeleverde items kun je nog variaties 

maken. De prijzen liggen in het laag-/middensegment.

Blaze
Glory (71,117,22)

Product: kleding (formal wear)

Voor wie: man en vrouw

Overige informatie: Blaze heeft zich 

gespecialiseerd in ‘formal wear’. Je moet 

hierbij denken aan trouwkleding, lange 

jurken en pakken. Met de kleding die je 

hier koopt, kun je jezelf op elke formele 

gelegenheid vertonen. De prijzen liggen in het hoogsegment.

HCT (Here Comes Trouble)
Troubled City (33,36,25)

Product: kleding

Voor wie: man en vrouw

Overige informatie: De kleding hier 

is urban, hiphop, blingbling. Voor de 

vrouwen korte tops en korte broeken 

en rokken die alleen dat bedekken wat 

bedekt moet worden. En voor de mannen 

grote broeken en shirts. De prijzen liggen in het middensegment.

D2TK
D2TK (187,172,68)

Product: haar, sieraden, schoenen.

Voor wie: man en vrouw

Overige informatie: Of je nu op zoek 

bent naar een zonnebril of een boot, in 

deze winkel kun je het allemaal vinden. 

De specialiteit van D2TK zijn wel de vele 

opties die bij ieder item zitten. Schoenen 

kun je veranderen van kleur en hebben ingebouwde ‘walks’. Van de 

zonnebrillen kun je zowel de lens als het frame van kleur veranderen 

en ze hebben ook vaak bling on/off-opties. De prijzen liggen in het 

middensegment.

Nyte ¶N· Day
Couture Isle (142,125,47)

Product: skins, shapes, kleding 

Voor wie: vrouw

Overige info: Nyte ‘N’ Day is een shop 

met twee verdiepingen. Het heeft een 

zeer ruime keus in casual kleding en 

skins. Goede kwaliteit voor een redelijke 

prijs. Voor de newbie is er een freebies 

skin en shape. De prijzen liggen in het middensegment.

De avatar

De website van Shonique Shilton is te vinden op 

http://dutchsecondlife.com.



Life of Zebra
Van newborn tot superheld
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Ik ben ook maar een mens…
Is het een boot, is het een vliegtuig… Nee! Het is Zebra-Man! 

Misschien zijn er lezers die menen een zebra in mij te herken-

nen maar dan moet ik u teleurstellen. In tegenstelling tot de 

bewoners die ervoor gekozen hebben om als een furrie 

door het leven te gaan, schuilt er onder dit zebrapak nog 

steeds een mens. Mijn vermomming viel overigens niet 

zomaar uit de lucht. Er schuilt een zeker drama achter 

deze keuze. Over dit drama zal ik nog uitgebreid uitwij-

den in een ander hoofdstuk, maar om alvast een klein 

tipje van de sluier op te lichten: het heeft te maken met 

een virtuele romance waarin ik al vrij snel na mijn geboorte 

in Second Life verzeild ben geraakt en dat mij heeft doen 

besluiten mijn blijkbaar onweerstaanbare avatar te bedekken 

met deze outfit. Sindsdien heb ik geen last meer van amoureuze 

avonturen en kan ik mijn tijd hier ten volle benutten aan andere zaken. Het is 

maar dat u het weet. En wee degene die mij nog steeds als een gestreept paard 

bestempelt. Hoedt u want ik ben sindsdien gezegend met superkrachten en ik 

zal niet terugdeinzen deze te gebruiken. U bent gewaarschuwd.

Gadgets en tools
Eerlijkheidshalve moet ik erkennen dat deze superkrachten mij niet zijn gege-

ven door radioactieve spinnen of experimenten in de ruimte zoals dat bij de 

beroemde geesteskinderen van Stan Lee, bedenker van Spider-man, het geval 

was, maar puur door het aanschaffen van de juiste hulpmiddelen die her en der 

worden verkocht in Second Life. Maar dat mag de pret niet drukken.

The making of
Ik gebruik al vele jaren de naam Zebra404 voor mijn artiestieke activiteiten zoals 

muziek, design en kunst. Het leek me bij inschrijving dan ook een logische stap 

hier op voort te borduren. Helaas kon ik niet zelf een achternaam invullen en 

hiermee verviel de mogelijkheid om met mijn bestaande artiestennaam door het 

tweede leven te gaan. Maar dat ik iets wilde doen met het zebra-element was 

een ding dat voor mij vaststond. Dit uitte ik in elk geval al in mijn kleding 

die voorzien was van een zebraprint en in het begin was dat 

meer dan voldoende om mijzelf te profileren. Maar het eer-

der genoemde drama deed mij uiteindelijk besluiten mijn 

avatar eens helemaal te herzien. Ik had het geluk een 

gratis zebra te ontvangen, waarvan ik tenslotte alleen 

de kop, de staart en hoeven heb gebruikt als basis 

voor mijn nieuwe outfit. De kop heb ik naar 

eigen inzicht aangepast en nog verder verfraaid met 

extra details, terwijl ik de staart en hoeven geheel 

onberoerd heb gelaten. Tenslotte heb ik zelf een riem 

gemaakt die voorzien is van enkele handige snufjes om 

mijn status als superheld compleet te maken. Mijn cape 

heb ik tijdens een van mijn vele tochten door Second Life 

van een wildvreemde bewoner gekregen terwijl hij deze voor 

zichzelf aan het maken was. Ik heb hierna nog wel de kleur aangepast en 

de cape ook enige transparantie gegeven. 

Geheime basis
En welke superheld heeft nou geen geheime basis? Na een dag van hard de 

wereld te hebben gered is het altijd prettig om hier uit te kunnen blazen, aan 

nieuwe snufjes te werken of gewoon even te onspannen met een filmpje of iets 

dergelijks. Ik heb mijn land wat dat betreft ook optimaal benut door eens flink 

te graven onder mijn studio annex gallery. Oops, nu heb ik in mijn enthousiasme 

de locatie van mijn geheime hoofdkwartier prijsgegeven. Ik ga ervan uit dat dit 

onder ons blijft…
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Rollenspel
Er zullen ongetwijfeld lezers zijn die zich afvragen wanneer ik nu precies mijn 

verstand ben verloren. Maar dit relaas toont maar weer eens aan hoe Second 

Life de fantasie prikkelt. En als u mocht denken dat mijn verhaal vreemd was, 

dan wil ik er ten overvloede op wijzen dat er bewoners zijn die nog veel verder 

gaan in het rollenspel. Persoonlijk verbaas ik me na twee jaar werkelijk nergens 

meer over als ik door deze wereld reis. De mogelijkheden die Second Life biedt 

met het maken van objecten en speciale functionaliteit door middel van scripts 

zijn nu juist de krenten in de pap die het virtuele leven zo veel leuker kunnen 

maken. Elke dag is er wel iets nieuws te ontdekken en kun je jezelf weer in een 

nieuw avontuur storten. Dat maakt Second Life nu juist zo uniek.

Dresscode
Omdat er bewoners zijn die ondanks mijn uitleg over mijn avatar mij toch nog 

steeds als een furrie bestempelen, maak ik in sommige situaties nog wel gebruik 

van mijn menselijke avatar. Bepaalde regions en SIMs laten namelijk alleen maar 

avatars toe die eruitzien als mensen en het heeft geen zin hier over in discussie 

te gaan. En ook als ik mijn werk als fotograaf tijdens bruiloften of andere speciale 

gelegenheden doe, heeft men graag dat ik in smoking verschijn. Ik ben al eens 

tijdens een opdracht uit een SIM verwijderd omdat men mij aanzag voor een 

toevallige voorbijganger. Dat was vrij frustrerend omdat ik hierdoor mijn op-

dracht niet kon uitvoeren. Er bestaan geen regels of wetten die door Linden Lab 

over dergelijke gevallen zijn opgesteld. Iedere land- of clubeigenaar mag wat dat 

betreft zelf bepalen wat er wel en niet is toegestaan. Wellicht volgt er ooit een 

discussie over dergelijke issues die in zekere mate vergelijkbaar zal zijn met het 

wel of niet dragen van een hoofddoekje of boerka in onze echte wereld, maar 

voorlopig is het nog niet zo ver. Misschien komt er ooit een moment waarop 

furries en andere minderheden in Second Life zich verenigen en deze vorm van 

discriminatie zullen bestrijden. Want dat is het uiteindelijk wel. Ik heb zelf maar 

gewoon besloten hier niet moeilijk over te doen en pas mij aan omdat het hier 

tenslotte een opdracht betreft waarmee ik mijn geld in deze wereld verdien. 

Overigens weten insiders dat ik mijn superheldenpak op zondag altijd aan de 

kapstok hang, want ook een Zebra-Man heeft recht op een dag rust. 

Het onschuldig ogende bolletje dat mij voortdurend volgt, bevat een aantal zeer krachtige 

middelen. Evenals het shield van Gigex Labs, wat nog een paar ander handige extra’s biedt.

Met mijn ‘Freakrocket’ kom ik niet alleen in alle uithoeken 

van Second Life, maar ben ik ook nog eens supersnel.

Elke superheld heeft natuurlijk een geheim hoofdkwartier 

nodig. Zie hier de ‘Zebcave’. Thuishaven van Zebra-Man.

Een superheld is niet compleet zonder riem die uitblinkt 

van de technische snufjes. Don’t touch that, little girl.



Hoofdstuk 4 - De avatar



 

Hoofdstuk 5 - Geld

91

Hoofdstuk 5
 Geld   
Kenmerkend aan Second Life is het gebruik van de eigen virtuele munt-
eenheid, de Linden dollar. Bijna alles wat in deze wereld wordt gemaakt, 
kan worden gekocht of verkocht voor L$. Maar er is meer…



 Geld verdienen in Second Life

Een van de dingen die SL uniek maakt, is het gebruik van een 

eigen virtuele munteenheid. Deze  Linden dollar (L$) kun je zowel 

kopen als verkopen voor echt geld. Toch zijn er genoeg bewoners 

die een aanzienlijke status hebben opgebouwd in SL zonder ooit 

één Linden dollar te hebben aangeschaft. Wanneer je creatief 

bent of een goede handelsgeest hebt, kun je immers L$ verdienen 

en deze inwisselen of aan het spel besteden.

 Koersen
Linden dollars hebben net als andere valuta elke dag een andere 

waarde, en het is verstandig als je Linden dollars wilt kopen of 

verkopen om de koers te bekijken via de ‘ LindeX’ op www.second-

life.com/currency/. De waarde van een L$ is gekoppeld aan de 

in-world geldstroom en varieert gemiddeld tussen de 250 tot 300 

L$ per dollar. Er zijn ondertussen diverse sites bijgekomen waar 

men geld koopt en verkoopt, soms met een betere koers dan die 

van Linden Lab. Wat belangrijk is om te overwegen bij je keuze om 

je L$ ergens anders aan te bieden of aan te schaffen is de betrouw-

baarheid van de site. Wat dat betreft zou er best een keurmerk mo-

gen komen dat door Linden Lab wordt toegekend aan derden die 

zich ook bezighouden met de handel 

in L$. Want in principe kan iedereen 

een dergelijke handel opzetten en 

heb je als klant geen enkele garan-

tie dat je met een bonafide website 

te maken hebt. Neem in ieder geval 

één vuistregel in acht: geef op geen 

enkele andere website dan die van 

Linden Lab je wachtwoord op dat je 

gebruikt om in te loggen op SL. Als een site hierom zou vragen, 

maak dan dat je wegkomt want dit geeft de eigenaar achter de site 

de mogelijkheid om jouw account leeg te plunderen.

Nederlandse grenswisselkantoren
Overigens zijn er ook al een paar Nederlandse varianten opgedo-

ken als  InterXchange (http://interxchange.nl) en  Dutch eXchange 

(www.dutchx.nl) die de mogelijkheid bieden om L$ aan te schaffen 

of te verkopen via onder andere iDeal, een systeem dat veel grote 

Nederlandse banken inmiddels gebruiken voor betalingen voor 

zaken op internet via online bankieren. Maak je geen gebruik van 

internetbankieren, dan is er nog altijd de mogelijkheid om te be-

talen via een acceptgiro of een bankoverschrijving. Maar een nog 

snellere manier om aan L$ te komen, is via de mobiele telefoon 

door middel van een SMS. Ondanks dat de koers hier iets minder 

gunstig ligt, is het wel de meest laagdrempelige en veiligste beta-

lingsmethode. Het Nederlandse bedrijf AmaZingg biedt overigens 

ook de mogelijkheid aan om L$ te kopen via een PayPall-account. 

Je kunt dit doen op www.amazingg.nl/linden.html

Geld maakt niet gelukkig
Overigens dient ook te worden opgemerkt dat je in principe 

helemaal niet zo gebrand hoeft te zijn op het vergaren van geld 

in SL, omdat je het er ook prima naar je zin kunt hebben zonder 

één cent te hoeven uitgeven. Dit spel is een unieke kans om er 

samen een betere wereld van te maken. Laten we de boze geesten 

uit de echte wereld achter ons laten en ons vooral concentreren 

op belangrijker zaken dan geld. Misschien had het spel wat dat 

betreft beter ‘Second Chance’ kunnen heten. SL is geen geldkraan, 

het is een spel. Dat je soms geld verdient is mooi meegenomen en 
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het voelt geweldig als je betaald wordt om bijvoorbeeld te helpen 

in een club of iets dergelijks. En misschien voelt het nog wel be-

ter dan je RL-salaris dat je normaal verdient met een baan die je 

eigenlijk helemaal niet meer leuk vindt. Probeer open te staan 

voor de sensatie die dit met zich mee kan brengen en maak er 

vooral een heel leuk leven van. 

 Zakgeld
 Premium members krijgen als compensatie voor het bedrag dat ze 

elke maand, kwartaal of jaar aan Linden Lab betalen elke week een 

beetje zakgeld. Dit noemt men de ‘weekly-stipend’. De bedragen 

verschillen naarmate je ‘ouder wordt’ in SL. Premium members 

van de eerste orde kregen in eerste instantie een bonus van L$ 500 

op hun account bijgeschreven en ontvangen bovendien L$ 500 per 

week. De bonus is tegenwoordig verhoogd naar L$ 1000 maar het 

wekelijkse zakgeld is verlaagd naar L$ 300 per week.

Mensen met een basic account, dat werd aangeschaft voordat 

het first basic account gratis werd en dus eenmalig $10,- hebben 

betaald, ontvangen L$ 50,- per week, 

terwijl nieuwe bewoners met een basis-

account het zonder zakgeld moeten 

doen. Ze kunnen echter wel een eenma-

lige bonus van L$ 250,- verwachten als 

ze bij het inschrijven hun creditcard-

gegevens doorgeven of anderzijds kun-

nen aantonen dat ze boven de 18 zijn.

Geldboompjes
Een zakcentje is nooit weg natuurlijk, maar er zijn nog talloze 

andere manieren om zonder al te veel inspanning wat L$ bij el-

kaar te schrapen. Premium members kunnen de eerste 30 dagen 

terecht bij de zogeheten ‘moneytrees’ die op ettelijke plekken te 

vinden zijn. Een zoekactie met de optie Search die je in het pro-

gramma vindt, toont je de plekken waar je deze kunt tegenkomen. 

Moneytrees worden gebruikt om mensen naar plekken te lokken 

waar ook vaak winkels zijn te vinden. Ze worden veelal door de 

wat oudere inwoners van SL voorzien van geld dat geregeld tussen 

de bladeren van de boom hangt. Een mooie bijkomstigheid aan de 

moneytrees is dat je tevens leert hoe je de camera moet gebruiken, 

want de dollars hangen er wel maar je moet ze weten te vinden. 

En er bestaat geen gemotiveerdere leerling dan een die voor zijn 

inspanningen wordt beloond met dollars. Je kunt zelf ook een mo-

neytree op je land zetten om op die manier meer bezoekers te 

krijgen in je club of winkel.

Tijdens je eerste dertig dagen als newborn mag je geld uit deze 

 'moneytrees’ plukken. Je moet niet verwachten dat je op deze manier 

miljonair zult worden, maar je leert op deze manier wel hoe je de 

camera gebruikt, omdat je de L$ moet opsporen en moet aanklikken.

Geld



Zit en win!
Maar zelfs inwoners met een first basic account hebben diverse 

middelen tot hun beschikking om geld bij elkaar te sprokkelen 

zonder zich daar overdreven voor te hoeven uitsloven. Zo zijn er 

bijvoorbeeld veel plekken waar men zogeheten ‘ camping chairs’ 

heeft waarmee je geld verdient als je erin gaat zitten. De bedragen 

verschillen van plek tot plek, maar gemiddeld kun je hier 10 tot 20 

Linden dollars per uur mee verdienen. Er zijn tevens stoelen waar-

van het uit te keren bedrag oploopt naarmate je langer blijft zitten 

of wanneer je tijdens het ‘campen’ je geluk beproeft door op een 

fruitmachine die recht voor je staat te spelen. Op zich natuurlijk 

niet zo slim om je zuurverdiende L$ weer in de eenarmige bandiet 

te gooien. Er zijn nog wat variaties op de campingstoeltjes in het 

leven geroepen, want visueel is het natuurlijk weinig aantrekkelijk 

om op een plek te komen waar men als een stel zombies in een 

stoeltje zit zonder een woord tegen elkaar te zeggen.

 Dancepads
Omdat al die ‘zombies’ niet het leukste beeld opleveren, hebben 

veel clubs de stoel vervangen voor ‘dance pads’. Als je dáár op 

gaat zitten, wordt je avatar aan het dansen gezet. Dat oogt al een 

stuk beter dan een kudde bewoners die met een hangend hoofd op 

een stoel zitten. De dance pads op ‘Armory Island’ leveren het 

gemakkelijkst geld op. Er zijn daar drie soorten pads die ieder een 

verschillend bedrag opleveren. Bij de grijze pads krijg je punten, 

die je later kunt inwisselen voor L$. 100 punten is 1 L$ op Armory 

Island. De gekleurde pads leveren dus iets meer op dan de grijze 

pads. Maar van de gekleurde zijn er veel minder. Om te voorko-

men dat je uitgelogd wordt of de status away krijgt, is er een spe-

ciale HUD te krijgen op Armory Island. Deze moet je aan hebben 

om punten te krijgen bij de pads, en zorgen er dus voor dat je 

bijvoorbeeld de hele nacht, of overdag als je op je werk zit, geld 

kunt verdienen door non-stop op de pads te dansen. 

Deze mensen zitten hier niet bepaald voor de gezelligheid. Dat blijkt 

wel als je ontdekt dat de meesten er als een zombie bijzitten.

Een dance pad is ook niet echt het toppunt van creatief ondernemen, 

maar het draagt tenminste nog bij aan de sfeer van een club.
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Away From Keyboard
Je ziet het misschien nog wel eens verschijnen: de afkorting  AFK. 

Zoals het kopje boven al verklapt, betekent dit dat iemand niet 

meer achter zijn computer zit. Het lijkt ook zo simpel: je gaat op 

een camping chair zitten of je laat je avatar dansen en je wordt 

slapend rijk. Om te voorkomen dat je automatisch wordt uitge-

logd omdat je niet meer daadwerkelijk actief in-world was, zijn er 

weer slimme, zo niet sluwe programmeurs die hier iets op bedacht 

hebben. Het ‘ Anti AFK/Idle Attachment’, dat gratis verkrijgbaar 

is bij DragonFly Odonata (74,119, 529), voorkomt dat je door het 

systeem wordt uitgelogd.

Variaties op een thema
Er zijn steeds meer bewoners 

die een originele draai weten 

te geven aan de ‘traditionele’ 

 campingchair. Zo zie je diverse 

plekken met mensen die ramen 

zemen, de vloer dweilen, op de 

hoek van een straat staan met 

een gitaar of de tuin aan het 

verzorgen zijn. De functie is 

hetzelfde maar op deze manier 

voegt een ‘camper’ tenminste 

iets toe aan het ‘straatbeeld’.

Geld

Soms denk je in-world te zijn, maar als je iets beter 

kijkt, merk je dat je overbuurman al tien minuten met 

zijn hoofd aan het draaien is of druk aan het typen is 

terwijl je maar niet krijgt te zien wat hij te zeggen heeft. De kans 

is dan erg groot dat je automatisch bent uitgelogd en eigenlijk 

al lang niet meer in je stoeltje zit. Je kunt dit zien wanneer je de 

‘ minimap’ op het scherm hebt staan. Deze wordt in zo’n geval 

helemaal rood, hetgeen bete-

kent dat je verbinding met SL 

is verbroken. Waarom je dit in 

het algemeen niet zo snel door 

zult hebben, komt omdat je nog 

steeds kunt rondbewegen met 

de camera en kunt in- en uitzoo-

men op de omgeving. Alles lijkt 

er dus op te duiden dat je nog 

aanwezig bent in de region of 

SIM.“Hoe kan dat dan”, zul je 

misschien denken. Het is vergelijkbaar met een webpagina waar 

je bijvoorbeeld tekst met een animated gif of een Flash-animatie 

op ziet staan. Wanneer je nu de verbinding met internet zou 

verbreken, dan blijven de animaties ook gewoon nog doorspelen 

en kun je zonder probleem door de pagina scrollen omdat deze 

namelijk al compleet in je browser is geladen. Hetzelfde gebeurt 

met de viewer waarmee je in SL bent. Deze toont net als de web-

browser de data die al is ingeladen en dit geeft hierdoor de indruk 

dat je nog online bent.

Aangezien je pas wordt uitbetaald als je uit je stoel opstaat (met 

de button ‘Stand’), zit het er niet meer in dat je ooit nog iets van 

je zuurverdiende centjes terugziet. Dit is de reden waarom veel 

‘campers’ gebruikmaken van het genoemde Anti AFK-item.



Surveys
Een andere manier om L$ te verdienen, is met het invullen van 

zogeheten ‘ surveys’. Er staan op diverse plekken in SL speciale ma-

chines die je doorverwijzen naar bepaalde websites die er Linden 

dollars voor overhebben als jij bijvoorbeeld aan een onderzoek 

meedoet of je inschrijft voor nieuwsbrieven, proefabonnementen 

en dergelijke. De aanbieders van dergelijke surveymachines doen 

het voorkomen dat je gemiddeld vijf minuten kwijt bent aan een 

dergelijke survey, maar dat valt in de praktijk meestal wel wat 

langer uit. Je moet je ook afvragen of het wel verstandig is om je 

gegevens overal maar in te voeren. Kijk er in ieder geval niet van 

op dat je meer reclame (lees: spam) in je mailbox zal ontvangen 

en je hebt geen enkele garantie dat men de gegevens niet zal door-

verkopen aan derden, waardoor je hoogstwaarschijnlijk nóg meer 

spam in je mailbox kunt krijgen. Als je dat allemaal geen probleem 

vindt, is het echter wel een manier om wat extra’s te verdienen.

 ADHUD
De ADHUD is een ‘advertising attachment’ voor je avatar. Wanneer 

je deze HUD draagt, dan krijg je met enige regelmaat linksboven 

in je scherm advertenties te zien. Zo verdien je elke tien minuten 

L$ 1. Het voordeel is, ondanks dat het klein bedrag is, dat je in veel 

plaatsen gewoon tijdens je normale activiteiten een keertje op de 

advertentie kan klikken en zodoende je saldo weer een beetje kunt 

opkrikken. Met deze methode zul je niet bepaald snel rijk worden, 

maar anderzijds is het natuurlijk maar een kleine moeite om zo 

nu en dan eens op een advertentie te klikken. 

Wanneer je de ADHUD van iemand anders krijgt aangeboden, 

krijgt deze persoon hier een kleine premie voor. Deze premie kun 

jij ook opstrijken door de ADHUD weer aan iemand anders in je 

vriendenkring te geven. Het is niet de meest enerverende manier 

om je geld te verdienen in SL, maar alle beetjes helpen.

Je zult je misschien afvragen waarom sommige 

eigenaren van clubs en  casino’s mensen betalen om 

in een stoel te zitten of te dansen. 

Welnu, de eigenaar heeft er belang bij dat er mensen in 

zijn zaak aanwezig zijn. Heb je ooit zelf wel eens naar een 

plek gezocht om naartoe te gaan met behulp van de grote 

kaart (button ‘Map’ onder in het scherm), dan zal het je zijn 

opgevallen dat je zelf de neiging hebt om een plek te zoeken 

waarvan je zeker weet dat er meer mensen zijn. Die worden 

gerepresenteerd als groene stipjes. Hoe meer groene stipjes 

je ergens ziet, hoe groter de kans is dat jij denkt op een leuke 

locatie terecht te komen. 

De zoekresultaten die je krijgt na het gebruik van ‘Search’ 

worden getoond met de drukste plekken boven aan de lijst 

uitgedrukt in ‘traffic’. 

De  traffic die een 

SIM of  parcel heeft 

werd voorheen ‘ dwell’ 

genoemd. Toen kreeg 

een eigenaar van een 

parcel of SIM extra 

geld dat uit een gezamenlijke pot van Linden Lab werd betaald 

aan de hand van de hoeveelheid verkeer die er op een plek 

werd veroorzaakt. De gretigheid waarmee hierop werd gerea-

geerd door bijvoorbeeld het bedenken van camping chairs en 

dergelijke, heeft ertoe geleid dat deze beloning helaas werd 

afgeschaft. De populariteit van een plek werd immers niet 

meer veroorzaakt omdat de plek zo leuk of bijzonder was, 

maar puur door hebberigheid van zowel de landeigenaren 

als wel de bezoekers. En zo werd er wederom een prachtig 

idealistisch initiatief om zeep geholpen. 

Hoofdstuk 5
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 Casino
Een casino bezoeken is doorgaans niet de meest beproefde manier 

om geld te verdienen. De kans dat je een leuk bedrag wint bestaat 

natuurlijk altijd, maar in een casino is er uiteindelijk toch maar 

één persoon die er echt rijk van zal worden en dat is de eigenaar 

van het casino. Er is zijn echter wel diverse spelletjes te spelen 

die wat minder risico met zich meebrengen omdat de winkansen 

hier wat hoger liggen, maar het blijft altijd oppassen geblazen met 

gokken. Dat is in SL niet heel anders dan in RL. 

 Games
 Tringo,  SLingo, bingo en dergelijke zijn in dit geval wat onschuldi-

ger van karakter. De bedragen waarmee wordt gespeeld zijn over 

het algemeen beduidend lager en in de meeste gevallen kun je zelf 

bepalen hoeveel geld je inzet. Een andere bijkomstigheid: je bent 

ook veel langer bezig aan één potje, dus je loopt minder kans al te 

veel geld te verliezen. En aangezien dit soort spelletjes met meer-

dere mensen 

wordt gespeeld, 

zijn ze daarom 

ook een stuk so-

cialer van aard. 

De spelers heb-

ben lol met el-

kaar en voor 

veel bezoekers 

is het spel zelf 

niet het doel, maar komt men puur voor de gezelligheid. Elk spel 

wordt weer begonnen met een nieuwe pot en de kans om te win-

nen is in dit geval niet geheel afhankelijk van toeval, maar ook van 

je spelkwaliteiten. Je kunt met deze games soms echt een leuk 

bedrag winnen en het is nog gezellig ook.

Het kan leuk zijn om zo nu en dan rond te hangen in een casino. En 

hoewel er in dergelijke uitgaansgelegenheden ook hele hoge bedragen 

kunnen worden gewonnen, is het verstandig om te blijven beseffen 

dat het geld ergens vandaan moet komen. Er wordt dus evengoed veel 

geld verloren door minder gelukkige spelers.

Geld

Als je het slim aanpakt heb je eigenlijk 
niet veel geld nodig in SL. Het is meer een 
kwestie van de juiste mensen kennen.
Zelf geef ik wel het een en ander uit aan 
kleding, haar, schoenen en gadgets, eigen-
lijk hetzelfde als in RL, maar meestal krijg 

ik allerlei spullen van mensen. Als ik een bepaald kledingsetje 
niet meer leuk vind en iemand tegenkom die wel nieuwe kle-
ding kan gebruiken, dan geef ik dat cadeau aan die persoon. 

Burgerpraat: Delsea Valeeva



 Banen en  beroepen

Er zijn banen en beroepen in alle soorten en maten. Sommige vragen 

om een investering, andere alleen een deel van je tijd. Investeringen 

waar je aan moet denken zijn animaties, poses, haar, kleding en 

skins. Je zult dus in enkele gevallen extra producten moeten aan-

schaffen. We zetten allereerst een aantal banen voor je op een rij.

 Greeter
Het is prettig als mensen in een winkel, club of een dergelijke plek 

komen en ze worden netjes welkom geheten of van informatie 

voorzien indien men vra-

gen heeft. Voor inwoners 

die nog niet al te lang in SL 

vertoeven, is dit een prima 

baan waarmee je tussen de 

50 en 100 L$ per uur kunt 

verdienen en bovendien ook 

nog eens heel veel mensen 

ontmoet. En je kunt met 

deze baan ook nog wat extra inkomsten maken door middel van 

de tips die je soms krijgt van tevreden bezoekers.

 Winkelpersoneel
Dit is een soortgelijke functie als een greeter; je verwelkomt de 

bezoekers in de winkel, helpt ze met eventuele vragen en advi-

seert ze over de verschillende producten die er in de winkel wor-

den verkocht. Je ontvangt hier een bescheiden uurloon tussen de 

L$ 50 en L$ 100 per uur voor en eventueel nog een commissie op 

de verkochte producten. Bovendien geven veel klanten je nog een 

tip als je ze goed hebt geholpen.

Dat greeters en winkelpersoneel eigenlijk pure 

noodzaak zijn wanneer je een winkel of club hebt, 

daarvan zijn ondertussen ook de grote bedrijven die 

zich in SL hebben gevestigd van doordrongen. Terwijl kosten 

noch moeite werden bespaard aan het bouwen van de SIM, 

heeft men onderschat hoe belangrijk het is dat er voortdurend 

iemand aanwezig is die de mensen welkom heet en verder 

kan helpen. De winkels van Nike en andere grote merken die 

zich in SL hebben gevestigd zijn meestal uitgestorven en dat 

verhoogt de ‘experience’ niet echt.

Net als in traditionele chatrooms zullen bezoekers die een 

leeg chatkanaal aantreffen meestal direct weer verdwijnen. 

Dat er misschien na hun vertrek direct weer iemand anders 

in het chatkanaal verschijnt, zal men niet doorhebben noch 

interesseren. Net zoals het aanstellen van een operator in een 

traditioneel chatkanaal tot gevolg kan hebben dat mensen 

blijven plakken, is ook de rol van een greeter of personeel 

niet te ontkennen. Het is misschien wel een vereiste om een 

succesvolle onderneming op te zetten in SL. 

De meeste bedrijven die zich tijdens en na de hype over SL in 

deze wereld hebben gevestigd, hebben zich over het algemeen 

behoorlijk op dit aspect verkeken. Het toont maar weer aan 

dat veel bedrijven nauwelijks de moeite hebben genomen om 

het fenomeen SL goed te leren kennen en puur uit angst ‘om 

de boot te missen’ zo snel mogelijk een vertaalslag hebben 

willen maken van hun bedrijfsactiviteiten elders online naar 

deze driedimensionale wereld. Maar net als alleen het bouwen 

van een website niet voldoende is om bezoekers te krijgen en 

te houden, kent ook het opzetten van commerciële activiteiten 

in SL zijn eigen regels en wetten. De beste manier om hier 

achter te komen is eerst maar eens ingeburgerd te raken.

Hoofdstuk 5
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 Security
Een baan die je een paar uur in de week zal kosten en gemiddeld 

rond de L$ 50 per uur zal opleveren. Dit kan ook hoger uitvallen, 

maar dat is geheel afhankelijk van het succes van de club en hoe 

je jouw taak vervult. En natuurlijk ontvangt een portier ook tips 

van tevreden bezoekers.

Hoewel veel clubs iemand voor de security nemen voor de vorm 

(een club met een uitsmijter maakt het plaatje natuurlijk wel af), 

heb je toch een taak te vervullen. Je taak is om mensen die zich 

niet gedragen en de huisregels niet in acht nemen, op hun gedrag 

aan te spreken. Desgewenst verwijder je ze uit de club en zet je ze 

op een ‘banlist’ zodat ze de club ook niet meer kunnen bezoeken. 

In veel gevallen krijg je de middelen om mensen te verwijderen 

of te bannen via de clubeigenaar aangereikt, maar er zijn ook veel 

portiers die extra investeren in producten waarmee ze weer extra 

mogelijkheden hebben. Denk bijvoorbeeld aan een radar waarmee 

ze mensen uit hun ‘ enemy list’ kunnen zien of een handig verde-

digingsmiddel als de ‘ Vbot’, waarmee ze echt vervelende mensen,  

‘ griefers’ genoemd, met gelijke wapens kunnen bestrijden. 

Instucteur/ mentor/docent
Je hebt ongetwijfeld ook wel eens de hulp van andere mensen in-

geroepen om er bijvoorbeeld achter te komen hoe je moet bouwen 

of hoe je avatar aangepast kon worden. Ofschoon er voldoende 

vrijwilligers in SL rondlopen die de nieuwkomers helpen, worden 

er ook workshops en lessen gegeven. Dit is niet een baan waar je 

schatrijk van zult worden, maar er wordt bij workshops aan groe-

pen soms wel een kleine bijdrage gevraagd en je ontvangt fooien 

van tevreden cursisten. Natuurlijk moet je ook idealistische be-

weegredenen hebben om dit werk te doen. Een baan als deze is in 

ieder geval zeer geschikt om veel mensen te ontmoeten en een 

goed netwerk opbouwen is ook veel waard in de wereld van SL.

Vertegenwoordiger
Als je zelf razend enthousiast bent over een bepaald product en 

hier toch al veel reclame voor maakt bij andere mensen, dan kun 

je net zo goed besluiten om het product als vertegenwoordiger 

aan de man te brengen. Net als een echte vertegenwoordiger moet 

je zo veel mogelijk plekken zien te vinden waar men het product 

ook wil verkopen. Of je probeert het aan de man te brengen als 

virtuele colporteur en gaat de deuren langs. Of je vertelt bewoners 

die je tegenkomt op je reizen door de diverse regions van SL over 

het product. Eigenlijk kun je altijd en overal je werk doen met deze 

baan. De manier waarop kies je naar eigen inzicht. Je verdiensten 

zijn hier op provisiebasis, en wanneer je een product verkoopt dat 

populair is, kun je hier goed mee verdienen. Natuurlijk spreekt het 

vanzelf dat je er als vertegenwoordiger keurig uitziet en dus veel 

aandacht aan het uiterlijk van je avatar besteedt. Misschien loop 

je normaal gesproken als een verbrand stokbrood rond, maar dat 

is met een dergelijke baan niet aan te raden. Of je moet brandblus-

apparaten aan de man brengen.

 Event host
Een evenement (event genoemd) of een spel als Tringo hebben 

altijd een gastheer of gastvrouw die de bezoekers welkom heten 

en verder op weg helpen. Het is belangrijk dat bezoekers zich 

welkom voelen en dat ze op hun gemak worden gesteld, wat tot 

effect heeft dat ze de plek vaker zullen bezoeken. Je verdient hier 

een bescheiden uurloon met de gebruikelijke fooien van tevreden 

bezoekers en soms ontvang je ook een deel van de opbrengsten.

Wanneer je voldoende ervaring hebt opgedaan als host bij bijvoor-

beeld een spel als  Tringo, dan kun je er na een tijdje wellicht over 

nadenken om zelf een plek te huren en je eigen Tringo-events te 

organiseren. Je fans die je ondertussen hebt gekregen, zullen je in 

veel gevallen volgen.

Geld



 Dj
Als je veel muziek hebt en deze ook nog eens op een leuke manier 

aan elkaar kunt praten, is een baan als dj geen slechte keuze. Je 

zult wel software tot je beschikking moeten hebben waarmee je 

een audiostream kunt verzorgen. In veel gevallen hoef je niet zelf 

over de benodigde bandbreedte te beschikken om alle bezoekers 

van audio te voorzien, maar kun je met jouw eigen streaming-

software (SAM, Icecast,  Shoutcast of Nicecast) inloggen op de ser-

ver van de club of organisator van de event die jouw show dan 

weer doorgeeft aan de bezoekers. 

Een dj die naar volle tevredenheid van zowel de opdrachtgever als 

de bezoekers draait, de bezoekers bij zijn act betrekt en inspeelt 

op wat er tijdens zijn show gebeurt, kan goed verdienen. Voor een 

sessie van twee tot vier uur kun je wel een paar duizend Linden 

dollar verdienen en kun je ook nog rekenen op fooien.

  Livemuziek
Als je net als een dj de beschikking hebt over de juiste software 

om audio te kunnen streamen en je zelf een instrument bespeelt 

of met meerdere mensen livemuziek maakt, dan kun je hiermee 

live optreden in clubs of op events. Het loont hierbij ook de moeite 

om te investeren in instrumenten en bijpassende animaties, zodat 

het er allemaal nog realistischer uitziet wanneer je optreedt in SL. 

Je kunt een vast bedrag afspreken met de eigenaar van de club of 

de organisator van de event en bovendien rekenen op tips van de 

bezoekers. Deze zijn over het algemeen altijd erg gecharmeerd 

van livemuziek, dus dit kan je leuke verdiensten opleveren. Boven-

dien is het een uitstekende promotie voor bands en artiesten die 

hun muziek onder de aandacht willen brengen. Er zijn al artiesten 

die naamsbekendheid hebben gekregen dankzij optredens in SL.

Live jammen
Het is technisch nog niet helemaal perfect, maar er worden in SL 

al livejamsessies gehouden waarbij verschillende muzikanten op 

verschillende locaties en vaak uit verschillende landen middels een 

programma als ‘ NinJam’ (http://ninjam.com) muziek maken met 

elkaar. Iedereen kan elkaar horen en op deze manier samenspelen, 

of dat nu met een gitaar, MIDI-instrument of via zang is; uitein-

delijk worden alle kanalen 

samengevoegd en horen de 

luisteraars in SL de band 

alsof de leden in werkelijk-

heid gewoon bij elkaar op 

het podium staan. Er zijn 

met deze overigens gratis 

software nog wel wat obstakels te overwinnen, maar dit is echt 

een ontwikkeling die je als muzikant of liefhebber van livemuziek 

zeker moet blijven volgen. 

De dj is onderhand zo’n beetje de popster van de 21ste eeuw aan het 

worden. Reden te meer om hem een mooie plek in de club te geven.
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 Danser/ stripper
Een club waar iedereen maar een beetje langs de kant staat te 

praten met elkaar is niet wat een clubeigenaar wil. Daarom worden 

er vaak professionele dansers ingeschakeld om de entourage te 

verlevendigen. De dansers werken veelal in ploegendiensten en 

hoeven maar een paar 

uur te werken. In som-

mige gevallen wordt 

er van de dansers 

verwacht dat ze voor 

klanten strippen als 

deze hiervoor betalen. 

En sommige dansers 

gaan nog een stapje 

verder door het bieden 

van escortservice voor de klanten die daar behoefte aan hebben. 

Het is als danser wel gewenst dat je investeert in dansanimaties en 

dergelijke, maar in de meeste gevallen zorgt de clubeigenaar voor 

voldoende  danceboxes, danspalen enzovoort. 

Dansers krijgen een bescheiden uurloon dat echter verschilt van 

club tot club en je moet het dan ook hebben van de fooien die 

mensen je geven. Vaak gaat er ook nog 20% van de tips naar de 

eigenaar van de club toe. Dansers die het niet erg vinden om ook 

uit de kleren te gaan, verdienen een stuk beter. Reken als begin-

nende danser op een bedrag van rond de L$ 2000 tot L$ 3000 per 

maand. Meer ervaren dansers (met eigen fans) kunnen dit bedrag 

in een enkele sessie van 2-3 uur verdienen.

Het uiterlijk van je avatar is in deze baan wel heel erg belangrijk. 

Een goed uitziende avatar verdient vele malen beter dan een stan-

daardavatar. Dus investeren in kleding, haar en skin is voor een 

dergelijke baan bepaald geen overbodige luxe. Op zich is dat niet 

zo’n ramp, want de investering betaalt zich al snel terug.

 Escort
Een baan als danser/stripper kun je tevens inzetten als methode 

om veel mensen te ontmoeten, die je desgewenst thuis kunt ont-

vangen in je baan als escort. Je moet dan wel het een en ander 

investeren in seksueel getinte animaties en poses en eventuele 

hulpmiddelen als bedden, seks-

chairs, uitbreidingen op je ava-

tar zoals genitaliën, al dan niet 

voorzien van scripts ( Xcite), die 

de cyberseks tot een realisti-

schere ervaring maken. 

Mocht je nog niet zo veel geld 

hebben om te investeren in der-

gelijke uitbreidingen, dan is het 

aan te raden om je diensten als 

escort in een club aan te bieden. 

De eigenaar van de club heeft 

meestal privékamers waar alle 

benodigde seksspeeltjes aanwezig zijn en je kunt zodoende erva-

ring opdoen en de opbrengsten gebruiken om te investeren in 

bovengenoemde extra’s. De verdiensten als escort variëren van 

L$ 300 tot L$ 2500 per half uur en dit kan dus op een maande-

lijkse basis flink aantikken. Wanneer je in een club werkt, roomt 

de eigenaar meestal wel 20% van jouw opbrengsten af, maar dat is 

gezien het aantal investeringen die er worden gedaan niet meer 

dan redelijk.Als je voor een escortbureau wilt werken, moet je ook 

beslist op http://sl-escorts.com/ kijken. Hier staan de escorts bij 

elkaar en kun je beoordeeld worden door de klanten die je hebt 

gehad. Een uitstekende manier om te adverteren of bekendheid te 

krijgen via mond-tot-mond reclame via de reviews die de klanten 

schrijven over hun ervaringen met de escorts. Tenslotte nog, er is 

werk als escort voor zowel mannen als vrouwen.

Geld
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 Model
Als je het niet wenselijk vindt om je lichaam te verkopen in een 

club, kun je nog nog altijd aan de slag als model. Denk maar eens 

aan al die kledingproducten die men aan de man brengt via de 

foto’s in de displays. Daar heeft men goed uitziende modellen 

voor nodig, zodat de kleding nog beter tot zijn recht komt. De 

 poses voor de foto’s hoef je niet zelf aan te schaffen, daar de foto-

graaf waarschijnlijk gebruik zal maken van een zogeheten ‘pose-

box’ waarmee hij je in de door hem gewenste posities kan plaat-

sen. Het spreekt voor zich dat je avatar er wel héél goed uit moet 

zien. Dus investeren in een goede shape, skin en haar is een must. 

De kleding krijg je doorgaans van de opdrachtgever en mag je in 

veel gevallen zelfs houden. Je bent op die manier een wandelend 

reclamebord voor de maker van de kleding.

Je kunt snel aan werk komen door je in te schrijven bij een van de 

modellenbureaus die er in-world zijn te vinden. Je bent vrij om ge-

heel zelfstandig aan werk proberen te komen, maar zoals wel valt 

te verwachten, hebben modellenbureaus veel betere contacten met 

fotografen,  kledingontwerpers en 

winkels. Er zijn bovendien ook 

kledingwinkels die modeshows 

organiseren om zodoende hun 

kleding op een speciale manier 

onder de aandacht te brengen. 

Een investering op het gebied 

van animaties en poses is in zo’n 

geval weer wel noodzakelijk. Een 

catwalkanimatie kost rond de 

L$ 300, maar is zeer aan te ra-

den als je modeshows wilt gaan 

lopen. Hoewel je bij een goede 

modeshow ook in de luxe situatie 

terecht kunt komen dat alles al voor je is geregeld met speciaal 

voor het evenement vervaardige animaties, die bijvoorbeeld in de 

catwalk zijn ingebouwd.

Wat levert het op?
Dan de verdiensten van een model. Als beginnend model kun 

je natuurlijk niet direct de topbedragen vragen die een virtuele 

Naomi Campbell zou verdienen met een sessie, maar naarmate je 

meer ingehuurd wordt en je werk goed en snel doet, kun je al snel 

hogere inkomsten verwachten. Maar vergeet niet dat je in veel ge-

vallen geen klagen hebt over nieuwe kleren, want die blijven vaak 

genoeg voor je aan de strijkstok hangen. Eenmaal een carrière als 

model opgebouwd, kunnen de opbrengsten oplopen tot enkele 

duizenden Linden dollar per uur.

Laatste tips
Er zijn heel wat  magazines in SL waar men geregeld modellen voor 

zoekt, of je kunt poseren in een van de mannenbladen waarin het 

er allemaal weer net iets pikan-

ter aan toe gaat. En doe mee 

aan verkiezingen en wedstrij-

den. Hiermee zijn bedragen 

van wel L$ 25.000 te winnen. 

Je zult begrijpen dat zoiets al-

leen maar is weggelegd voor 

de allermooiste en populairste 

modellen die hiervoor dan ook 

een groot deel van hun tijd be-

steden aan het perfectioneren 

van de avatar en het onder-

houden van contacten met de 

juiste mensen. 
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Sommige van de genoemde  banen nemen niet echt 

heel veel tijd in beslag en daarom is het ook goed 

mogelijk om een tweede baan te nemen. Niet alleen 

wordt je kans om meer te verdienen hiermee verhoogd, 

maar je zult ook nog eens meer mensen ontmoeten. Wat 

altijd weer handig kan zijn als je later zelf een zaak gaat 

opzetten. Je kunt de relatie die je dan hebt opgebouwd met 

de klanten van je werkgever ook benutten om deze mensen 

op de hoogte te brengen van je eigen zaak. 

De tab ‘Classifieds’ van de zoekoptie hier in actie. Om niet al te 

veel irrelevante resultaten te krijgen, kun je het beste direct in de 

gewenste categorie op zoek gaan.

Geld
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Het vinden van een baan zal voor veel inwoners 

een goede manier zijn om aan L$ te komen. Van 

een baan zul je, net als in het echte leven, nooit 

rijk worden, maar anderzijds levert het een leuke bijdrage op 

voor je dagelijkse behoeften in SL. En als je voldoende tijd en 

moeite in je baan steekt, is het goed mogelijk om L$ 1000 per 

dag te verdienen. Bedenk wel dat dit uiteindelijk maar rond de 

€ 3,- is. Maar met L$1000 kun je in SL zo veel meer doen dan 

RL. Het is maar een spèl, onthoud dat wel. Gelukkig kijken nog 

steeds veel inwoners van SL er zo tegenaan. En toch, als je 

voldoende tijd aan je baan besteedt, kun je er in RL ook best 

een extra zakcentje aan overhouden als bescheiden bijdrage 

aan je vakantie om maar wat te noemen. Een kwestie van 

sparen. Maar aangezien Nederlanders bekend staan om hun 

spaardrift zit dat dus wel snor.

 Journalist
Buiten de zojuist genoemde mannenbladen is er in SL ook een 

groot aantal nieuwsbrieven, kranten en  magazines dat de bewo-

ners van SL informeert over onderwerpen van de meest uiteenlo-

pende aard. Sommige van die publicaties verschijnen in-world en 

andere maken gebruik van websites al dan niet in combinatie met 

een uitvoering in pdf-vorm. 

Als je over schrijverstalent beschikt en het leuk vindt om over 

nieuwe ontwikkelingen of mensen op SL te schrijven, dan kun je 

solliciteren als journalist/redacteur. Je kunt uiteraard zelf contact 

opnemen met de betreffende kranten en magazines, maar er wor-

den ook regelmatig oproepen geplaatst waarin men vraagt naar 

nieuwe medewerkers. Deze vacaturebank kun je bekijken met de 

functie Search en staat onder het tabje ‘Classifieds’. Schrijven voor 

een SL-blad levert je gemiddeld L$ 500 per 400-500 woorden op.

Op zoek naar een baan
Het vinden van een baan kun je op verschillende manieren aan-

pakken. Je kunt natuurlijk simpelweg overal rondvragen naar 

werk en hopen dat je via via wel tegen iets leuks aanloopt. Een 

veel betere methode is het om gebruik te maken van de  zoekoptie 

door de tab ‘Classifieds’ te selecteren. Om niet overstelpt te wor-

den met resultaten waar je helemaal geen interesse in hebt, is het 

aan te raden vóór de zoekactie een categorie te kiezen.
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Toen ik net in Second Life was, overkwam 
het me een paar keer dat mensen midden 
in een gesprek plotsklaps weg moesten. 
Als ze dan vertelden dat ze naar hun werk 
moesten, ging ik ervan uit dat ze het 
over hun real-lifebaan hadden. Maar na 

een paar keer gezien te hebben dat ze na ons gesprek nog 
gewoon online waren, heb ik iemand eens gevraagd waarom 
ze nog online waren terwijl ze naar hun werk moesten. Pas 
toen werd het me duidelijk dat ze het niet hadden over hun 
RL-baan, maar over een baan in SL. In eerste instantie vond ik 
het maar een vreemd idee dat mensen die dit spel toch voor 
hun plezier speelden zich wéér als loonslaaf lieten gebruiken, 
maar dan virtueel. Later heb ik wel ontdekt dat het begrip 
¶baan· in SL wel een relatief begrip is. De meeste mensen die ik 
ken hier hebben wel ergens een baantje, maar ze hebben het 
er overduidelijk meer naar hun zin dan in hun echte baan. En 
bovendien kosten veel dingen in SL toch geld en als je geen 
zin hebt om echt geld in het spel te steken, dan is een baantje 
op zich wel een van de betere manieren om aan extra geld te 
komen. En je ontmoet dan vaak nog leuke mensen ook.
Uiteindelijk heb ik me laten overhalen om te komen werken 
in een club. Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik 
werk bij als escort bij Lota·s Lovely·s Vixens. Wanneer ik zin 
heb kom ik een kijkje nemen en maak ik een babbeltje met de 
bezoekers, dans een beetje en wanneer ik iemand ben tegen-
gekomen die ik aardig vind, dan neem ik die wel mee naar een 
private room als hij (of zij) daar om vraagt. Daarna vlieg ik 
meestal weer naar buiten om even heftig te shoppen.

Burgerpraat: Bobbie Baobob
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Personeel gezocht!
De behoefte aan  virtuele banen heeft het bekende uitzendbureau 

Randstad blijkbaar op het idee gebracht om zich hier ook op toe 

te leggen in SL. Volgens een personeelslid zit het bedrijf nog in 

een experimentele fase van het onderzoek over communicatie 

binnen Second Life.  Randstad is onder andere benieuwd of men-

sen bereid zijn gegevens achter te laten. Men biedt ingeschreven 

cliënten virtuele banen aan die overwegend worden uitbetaald in 

L$, maar het bureau heeft ook banen waarvoor men de werknemer 

in keiharde euro’s vergoedt. De 

bemiddeling gaat net als in RL. 

Bemiddeling vindt in principe 

in-world plaats. Als je staat inge-

schreven en hebt gesolliciteerd 

krijg je bericht van de werkgever 

en mag je een afspraak maken. 

Er is overigens een filmpje in het 

gebouw van Randstad te bekijken waarin een en ander wordt uit-

gelegd. Het gebouw van Randstad mag dan wel de ontmoetings-

plaats zijn, de inschrijving en publicatie van de banen gaan nog 

via een traditionele website.
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  Bouwers
Het leuke aan SL is dat je zelf alles kunt bouwen wat je maar kunt 

bedenken. Dat kunnen gebruiksvoorwerpen zijn, meubels, gebou-

wen, vervoersmiddelen, wapens of handige gereedschappen. 

De basisvaardigheden voor het bouwen van objecten zijn betrek-

kelijk snel te leren en je kunt met simpele dingen beginnen. Het 

verschil tussen de beginnende bouwer en de ervaren bouwer is dat 

de laatste groep vaak meer aandacht zal besteden aan de details, 

textures en het toevoegen van  scripts die objecten weer extra 

functionaliteit bieden. Ook het gebruik van textures van hoge kwa-

liteit dragen bij aan een betere verkoop van je producten.

Een ander verschil tussen een ervaren en een beginnende bouwer 

is dat ervaren bouwers vaak minder prims hoeven te gebruiken 

om tot bepaalde vormen te komen. Een gebouw dat minder  prims 

in beslag neemt en er bovendien nog eens schitterend uitziet, zal 

daardoor meer aftrek vinden dan een even mooi gebouw dat een-

derde extra aan prims nodig heeft. Men wil het huis tenslotte ook 

nog inrichten, en dat zal ook weer prims in beslag nemen.

Het kan als bouwer geen kwaad je in zekere mate te verdiepen in 

het maken of toepassen van scripts. Een stoel of bank die is uitge-

voerd met een ‘sitting script’ zal men prefereren boven een stoel 

waarbij men steeds moet opletten dat men niet zijwaarts op de 

stoel terecht komt. Wil je je toeleggen op het bouwen van ver-

voersmiddelen, zoals een auto, motor, boot, vliegtuig of iets der-

gelijks, dan ontkom je er ook niet aan om scripts te gebruiken. 

Niemand wil namelijk een auto die alleen voor de sier voor het 

huis staat. Men wil er ècht in rijden. Je kunt gebruikmaken van de 

vele gratis scripts die je in SL of in scriptfora kunt vinden, maar 

als je zelf geen moeite hebt met het oppikken van LSL – de script-

taal van SL – dan heb je hiermee een sterke troef in handen. Het is 

niet echt te zeggen hoeveel je kunt verdienen met bouwen, aange-

zien het afhangt van wat je bouwt . 

Van metershoge kantoren tot een standbeeld, vleugel of een rustieke 

Zen-tuin, het is allemaal te bouwen met behulp van prims. 
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 Meubelmaker
Iedereen die een huis huurt of koopt zal dit willen inrichten met 

meubels. Meubels in je huis zijn in zekere mate een afspiegeling 

van je persoonlijkheid en persoonlijke smaak, dus het mag geen 

wonder heten dat men hier veel geld aan uitgeeft in SL.

Zodra men koud en wel in een nieuw huis is aangekomen, plaatst 

men er op zijn minst een paar blokken zodat mensen in ieder 

geval kunnen zitten. Grappig als je bedenkt dat er geen avatar zal 

zijn die spataders zal oplopen van het lange staan, maar blijkbaar 

is het aanbieden van een zitplaats een van de meest basale dingen 

die we kennen. Ook in een virtuele wereld.

Meubelmakers doen wat dat betreft ook de beste zaken. Sterker, 

25% van de verkochte koopwaar in SL bestaat uit meubels en an-

dere decoraties voor in het huis. Als je eenmaal kunt bouwen en 

weet hoe je  textures toepast, is het maken van meubels een leuke 

en tevens lucratieve bezigheid.

Er zijn mensen die het inrichten van hun huis zeer serieus nemen. Als 

je genoeg prims tot je beschikking hebt, kan dat tot in perfectie.

Bij Hoffman kun je buiten het enorme aanbod aan meubels ook com-

plete keukens kopen. Teleporteer naar Hoffman Designs (20,128,25).

Je kunt de meubels proberen te verkopen via een eigen winkel, 

maar er zijn ook veel meubelboulevards die jouw designs, als de 

kwaliteit goed is, graag in hun assortiment willen opnemen. Een 

belangrijke tip hiervoor is dat je het aantal gebruikte prims scherp 

in de gaten houdt, want daar let men meestal op alvorens iets 

aan te schaffen. Het doordacht gebruiken van textures kan hierbij 

uitkomst bieden. Het ontwikkelen van een eigen stijl is in deze 

branche best belangrijk. En bedenk dat er eventueel  pose balls 

moeten worden toegevoegd aan een stoel of bank, dus kennis van 

scripting of het aanpassen van scripts is wel enigszins nodig.

Meubelmakers hebben geen gebrek aan klanten. Bijna iedereen 

in SL leeft met het gegeven dat men altijd en eeuwig te weinig 

prims beschikbaar heeft in het huis. Hoe groter het huis, hoe meer 

prims men kan gebruiken, maar hiermee evenredig groeit tevens 

de behoefte zo veel mogelijk lege plekken te willen opvullen met 

meubels. En daar vaart de meubelmaker natuurlijk wel bij.
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 Wapensmid
Een wapensmid is wellicht 

een ietwat verouderde 

term, aangezien je niet 

alleen zwaarden, schilden 

en bogen maakt, maar 

tevens wapens en ander 

oorlogstuig in elke denk-

bare categorie. Een belangrijke 

aanvulling op je wapenuitrusting 

is een zogeheten shield dat je 

beschermt tegen kogels en push-

scripts. Het ligt voor de hand dat 

zodra er een nieuw superwapen 

rouleert, er ook even snel weer 

een shield wordt aangeboden dat hiertegen bestand is. Het ver-

dient daarom aanbeveling om een wapen aan te schaffen waarvan 

je weet dat er zo nu en dan een update voor verschijnt.

Een wapen kan worden voorzien van een van de vele gratis scripts 

die rouleren in SL, maar de best 

verkopende wapens zijn toch de 

wapens die meer power in huis heb-

ben en dwars door elk shield heen 

blazen. En buiten de technische 

kant van een wapen moet het er na-

tuurlijk ook nog eens spectaculair 

uitzien. Hoewel er ook wel dames 

met een schattig beertje in hun arm 

rondlopen dat in werkelijkheid een 

beest van een wapen blijkt te zijn. 

Schijn bedriegt en al helemaal in 

een wereld als SL. 

 Scripter
Scripters kunnen heel goed verdienen in SL. Zij bieden immers 

de middelen om objecten tot leven te roepen en van allerlei extra 

functionaliteit te voorzien. Scripters werken soms ook samen met 

bouwers om tot nog mooiere producten te komen.

Het is echter erg belangrijk dat je naast het kunnen scripten ook 

oog hebt voor de eventuele belasting die een script voor de ser-

ver kan opleveren. Niemand zit te wachten op een script voor een 

lichtkrant waarmee je een hele region of SIM plat legt.

Wat precies je verdiensten als scripter in dienst kunnen zijn, hangt 

nauw samen met de wensen van je opdrachtgever en de hoeveel-

heid werk die het met zich meebrengt. En je kunt altijd nog een 

afspraak maken dat je een deel van de opbrengsten per verkocht 

product krijgt. Als je in je eentje een product hebt gemaakt, ben 

je helemaal vrij om je eigen prijs te bepalen, maar wees redelijk. 

Als het product voor veel mensen bruikbaar zal zijn en de kans 

bestaat dat het een hit gaat worden, verdien je er toch wel aan.

Gaat jouw hartje sneller kloppen van dit soort code, dan is scripten 

een geschikte mogelijkheid tot een goed inkomen in SL.
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Landscaper/ terraformer
Als je geregeld door de regions van SL vliegt of wandelt, valt het 

op dat er ook erg veel aandacht aan het landschap wordt besteed. 

Bergen, rivieren, meren, watervallen, palmbomen, planten, bloe-

men en dergelijke die je op je pad tegenkomt, zijn hier niet toeval-

lig geplaatst. Vaak sluiten de regions ook nog eens perfect op el-

kaar aan en dit draagt bij tot de consistentie en de sfeer van een 

gebied. Dit is meestal het werk van specialisten die zich louter 

bezighouden met landscaping of terraforming. Ofschoon iedereen 

wel een beetje kan spelen met een stuk land en een berg of een 

kuil weet te vervaardigen, is de kracht van een goede terraformer 

dat deze met weinig middelen de juiste sfeer weet op te roepen. Je 

zult zelf land moeten bezitten, want gehuurd land biedt je meest-

al niet de mogelijkheid om het landschap aan te kunnen passen. 

De verdiensten van een goede terraformer zijn aanmerkelijk hoog. 

Het verzorgen van het landschap van een hele SIM kan tussen de 

$L 50.000 en $L 150.000 opleveren.

 Landlord
Vooral bewoners die al vanaf het prille begin land kochten, daar 

huizen op bouwden of ‘ prefabs’ plaatsten en alles weer doorver-

kochten of verhuurden, plukken hier nu de vruchten van. Buiten 

hun naamsbekendheid hebben ze ook de meeste voorsprong en is 

het niveau waarop zij zich bevinden moeilijk te evenaren. Een van 

de bekendste landlords is de in Duitsland wonende  Anshe Chung 

die met haar 550 SIMs, naar men schat, een vermogen van ruim 

een miljoen dollar heeft opgebouwd. Ook een aantal Nederlan-

ders is in het vastgoed en onroerend goed gedoken en doet prima 

zaken. PrincessNina Prefect is zo’n Nederlandse die voor Anshe 

Chung Nederlandse gebieden onderhoudt en aanbiedt. Alle huizen 

en stukken land die werden aangeboden in de SIM Nederland wa-

ren in enkele uren weg. Gouden handel wellicht?

Als je groene vingers hebt en in staat bent daar een virtuele draai 

aan te geven, dan kun je een groot deel van de sfeer in SL bepalen.

Slechts begonnen met een basic account van $10,- en de rest is 

geschiedenis. Als Anshe besluit al haar kapitaal op te nemen, zal de 

economie van SL hoogstwaarschijnlijk volledig in elkaar storten of in 

ieder geval een fikse deuk oplopen.
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 Texturemaker 
Het klinkt misschien in eerste instantie vreemd, maar er zijn ook 

aardig wat mensen die hun geld verdienen met het verkopen van 

textures. Deze kun je zelf maken, maar er zijn daarnaast veel aan-

bieders die hun  textures van internet afhalen en deze in setjes 

aanbieden. Je kunt ook in opdracht van anderen werken, omdat 

zij behoefte hebben aan originele textures en dat scheelt jou weer 

kopzorgen over hoe je ze moet verkopen.

Wanneer je de textures overigens beschermt tegen kopiëren, ver-

plicht je mensen dat ze de textures bij jou komen kopen en op 

deze manier kun je toch op een leuke en niet al te ingewikkelde 

manier je geld verdienen. Hoewel je verdiensten als maker van 

textures niet superhoog zullen zijn, kan het toch oplopen als men 

je maar weet te vinden. Dus investeer ook iets in promotie door te 

adverteren via de  classifieds. Hang eventueel banners op zo veel 

mogelijk plekken in SL waar dat mag. 

 Skinmaker
Skins zijn nogal belangrijk voor het uiterlijk van een avatar. Dat is 

al een aantal keren eerder in dit boek gebleken. Er zijn veel gratis 

skins te vinden in SL, maar de meest adembenemende skins doen 

de potentiële klant bij het zien van een prijs van L$ 5000 wederom 

naar adem happen. Maar aangezien de ècht fanatieke spelers zich 

willen differentiëren van de rest, is er desondanks een levendige 

handel in ‘realistic skins’ die meer klasse hebben. Het zijn dan ook 

wel supermooie skins die zéér gedetailleerd zijn, compleet met 

sproeten, adertjes, baardgroei en subtiele oneffenheden in de huid 

die een avatar inderdaad stukken realistischer maken dan de 

gladde barbiepophuidjes die je tegenkomt in het gratis circuit. 

Ook de bijbehorende make-up is bij de duurdere skins subtieler 

aangebracht en vaak meegeleverd in dag- en avondversie. Dit soort 

kenmerken rechtmatigen de hoge prijs van dergelijke skins. 

Om zelf skins te maken, kun je gebruikmaken van de templates 

die je op de website van Linden Lab vindt. Enige basiskennis van 

Photoshop of een dergelijk programma is echter een vereiste en 

de combinatie met een grafisch tablet van Wacom maakt het wer-

ken bovendien een stuk aangenamer dan het werken met een ge-

wone muis. Door de drukgevoeligheid van een dergelijk tablet ben 

je in staat om veel subtielere effecten te bereiken. Maar zelfs al 

ben je in het bezit van deze middelen dan biedt dat geen garantie 

dat je direct bij je eerstgemaakte skin de staat van perfectie hebt 

bereikt. Oefening baart kunst en je zult gaandeweg ook je eigen 

stijl moeten vinden.

Ondanks de hoge bedragen die worden neergelegd voor sommige 

skins is het in het begin toch aan te raden ‘de huid niet te duur te 

verkopen’. Bouw eerst maar eens wat naamsbekendheid op met 

goede en gunstig geprijsde skins (tussen de L$ 250-500) en be-

kwaam je langzaam aan in deze vaardigheid tot je tenslotte het 

zelfde topniveau hebt bereikt van de grote spelers op de markt. 

Textures worden op zo’n beetje elk object of prim gebruikt De echt 

goede textures zorgen voor extra realisme van objecten of ruimtes.
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  Avatarmaker
Het aanpassen van je avatar zal hoogstwaarschijnlijk een van de 

eerste dingen zijn die je hebt uitgeprobeerd toen je in de wereld 

van SL arriveerde. En het zal je zijn opgevallen dat het nog niet 

meevalt om een goede en realistisch ogende avatar te maken. Hoe-

wel de mogelijkheden voor het aanpassen van je avatar behoorlijk 

uitgebreid zijn, zal dit voor een aantal bewoners misschien juìst 

een reden zijn om gemakshalve maar een avatar te kopen.

Er zijn avatars te koop in soorten en maten. Normaal gesproken 

bestaan avatars alleen uit een shape en heel soms een skin. Maar 

er worden ook avatars verkocht die al helemaal zijn aangekleed 

en op die manier makkelijk tussen de L$ 3000 en L$ 5000 moe-

ten opleveren. Dergelijke totaalpakketten bevatten een shape met 

meerdere  skins (verschillende soorten make-up), soms meerdere 

soorten haar in verschillende kapsels en in enkele gevallen zijn ze 

aangevuld met leuke gestures of animaties. 

Als je avatars wilt maken om te verkopen, moet je wel rekening 

houden met een vrij stijle leercurve. Het verdient in dit geval aan-

beveling om op een andere manier naar het menselijk lichaam te 

kijken. Kijk hoe mensen geproportioneerd zijn, hoe lichaamsvet 

bij mensen is verdeeld, welke kenmerken een gezicht allemaal al 

heeft. Kijk om te beginnen maar eens in de spiegel en probeer al 

die kleine nuances in je gezicht te analyseren. 

Alleen een neus levert al een scala aan mogelijkheden op die van 

grote invloed zijn op het hele uiterlijk. Ook het aanpassen van 

de grootte en de afstand van ogen kunnen voor een avatar al een 

enorme impact hebben. Let eens op de positie van de mond ten 

opzichte van de neus, het formaat van oren in verhouding tot het 

formaat van het hoofd en dergelijke, het zijn details waar je wel 

rekening mee dient te houden als je de beste in dit beroep wilt 

worden. Reken maar vast op kritische klanten, want jouw avatar 

zal voor een groot deel hun uiterlijk gaan bepalen.

Nee, het is geen stripper op deze foto, maar een bewoner die ook een 

centje probeert bij te verdienen als levende etalagepop.

Als je avatars wilt verkopen, moet je een ruim assortiment hebben. 

Men koopt logischerwijze niet zomaar de eerste de beste avatar.
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 Pruikenmaker
Ook haar en in het bijzonder haar dat gemaakt is van prims, het 

‘ custom hair’, vindt gretig aftrek bij de inwoners van SL. En na 

introductie van ‘ flexible objects’ is ‘ flexi hair’ een van de best ver-

kochte items. Vereist is wel dat je al goed kunt editten en weet 

hoe je de juiste vormen maakt met behulp van prims, hoe je prims 

verplaatst en groepeert en hoe je de camera laat inzoomen in 

verband met het bekijken van details. Als je deze vaardigheden 

beheerst, loont het de moeite om je te verdiepen in het beroep van 

pruikenmaker. Er zijn leuke verdiensten mee gemoeid. Over het 

algemeen kun je custom hair voor tussen de L$ 250 en L$ 500 aan 

de man brengen, afhankelijk van de extra mogelijkheden die je de 

klant biedt. Het verdient aanbeveling scripts toe te voegen waar-

mee men de kleur kan aanpassen of stop deze allemaal bij elkaar 

in de doos. En realiseer je dat er meer haar voor vrouwen dan voor 

mannen te koop is. Spring in dat enorme gat in de markt!

 Kledingontwerper
Er wordt ontzettend veel geld uitgegeven aan  kleding. Geen vrouw 

op SL die het in haar hoofd haalt om twee dagen achter elkaar in 

dezelfde outfit te verschijnen en ook een bezoekje aan een club 

kan natuurlijk niet als ze zich niet eerst uitvoerig omkleedt.

Je zou dus zeggen dat dit de meest lucratieve manier is om je geld 

te verdienen in SL, ware het niet dat het aanbod en daarmee de 

concurrentie heel erg groot is. 

De beschikbaarheid van de gratis  templates die je kunt gebruiken 

in een programma als Photoshop of PaintShop Pro en dergelijke 

maken het aantrekkelijk voor iedereen om een poging te wagen 

zich te verdiepen in het vervaardigen van t-shirts, overhemden, 

broeken, rokken, jurken enzovoort Ondanks de beschikbaarheid 

van deze voorbeeldtemplates is het maken van goed passende kle-

ding niet het allermakkelijkst. Je zult merken dat veel ontwerpen 

anders uitvallen wanneer je het eenmaal hebt geüpload in SL en op 

een avatar uitprobeert. De meest ervaren kledingmakers van SL 

verbeteren en uploaden een design een aantal keer voordat men 

helemaal tevreden is. 

Verder is het raadzaam je te specialiseren in een beperkt type 

kleding. Een kledingwinkel waar alle soorten en stijlen zijn te krij-

gen, heeft minder kans van slagen dan een boutique die zich bij-

voorbeeld alleen bezighoudt met latex of leer of laten we zeggen 

bruidsjurken. Hoewel de inkomsten zeer hoog kunnen uitpakken, 

(er is een aantal kledingontwerpers dat maandelijks een bedrag 

met vijf nullen opstrijkt), dien je er ook rekening mee te houden 

dat je de nodige investeringen zal moeten doen in het uploaden 

van de kleding, reclame, winkelruimte, vendors, foto’s van de 

designs en dergelijke. Maak je producten in eerste instantie niet 

direct te duur tenzij je heel bijzondere dingen maakt die nergens 

in SL zijn te vinden. Bedenk liever leuke acties waardoor je zo veel 

mogelijk klanten naar je winkel krijgt. Massa is kassa!

Als je pruikenmaker wordt kun je rekenen op veel klandizie. Zeker als 

je ook haar voor de mannen verkoopt, want dat aanbod is schaars.
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 Schoenenontwerper
Vrouwen hebben in SL dezelfde verslaving als ze in hun first life 

hebben: schoenen! Wie een vrouw kent die na haar derde paar 

schoenen besluit dat ze er voorlopig wel voldoende heeft voor het 

komende jaar, kan het beste direct met deze vrouw trouwen. Dat 

scheelt aanzienlijk in de maandelijkse kosten. 

Maar ook in SL is er geen vrouw te vinden die niet per se de juiste 

schoenen of laarzen wil hebben bij haar zojuist aangeschafte jurk. 

Schoenen ontwerpen is daarom een heel lucratieve bezigheid, 

maar vraagt meestal na aankoop wel enige modificatie, aangezien 

ook in SL iedereen een andere schoenmaat heeft. Verwacht in deze 

branche dat je achteraf de nodige service zult moeten verlenen om 

een paar schoenen helemaal perfect te laten passen. Maar als je 

altijd al in de voetsporen van Al Bundy hebt willen stappen, dan is 

dit een uitgelezen kans je wens in vervulling te laten gaan. En zo 

lang er vrouwen in SL zijn, ben je verzekerd van een inkomen. 

 Edelsmid/juwelier
Het beroep van edelsmid, om maar weer eens een ouderwetse 

term te gebruiken, is een prima beroep waar veel geld mee valt te 

verdienen. Het is echter wel een klusje dat niet voor iedereen is 

weggelegd. Allereerst moet je goed in 3D kunnen bouwen en de 

moeilijkheidsgraad zit hem in het werken op uiterste kleine schaal. 

Natuurlijk moet je oog voor detail hebben en in staat zijn veel te 

suggereren met zo min mogelijk prims. Ook hier komt het van pas 

als je in staat bent scripts toe te passen op je ontwerpen, aange-

zien men een diamanten collier of ring nu eenmaal graag ziet blin-

ken.  Sieraden zijn geliefde accessoires waarmee avatars zich van 

elkaar proberen te onderscheiden en daarom worden mensen die 

zich bezighouden met het maken van sieraden over het algemeen 

ruimschoots beloond voor hun inspanningen. Zowel mannen als 

vrouwen geven hier veel geld aan uit. Als je van een uitdaging 

houdt is dit een prima manier om je geld te verdienen.

Als er iets onweerstaanbaar blijkt te zijn voor een vrouw, dan zijn het 

wel schoenen. En ze doen niet moeilijk, het mag wat kosten.

Het is bijzonder knap hoe men zo pietepeuterig klein kan werken en 

desondanks (soms letterlijk) schitterende sieraden weet te maken.
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 Animators
Een ware klasse apart zijn de animators en de makers van poses. 

Allereerst omdat deze vaardigheid niet voor iedereen is weggelegd 

en ze dus met minder concurrentie te maken hebben dan bijvoor-

beeld kledingontwerpers. Anderzijds omdat het maken van een 

goede  animatie een zeer tijdrovende klus is en veel kennis vergt, 

zowel theoretisch als technisch. Deze animators maken gebruik 

van een programma als ‘ Poser’ dat we al eerder in dit boek noem-

den. Dat vraagt dus een behoorlijke investering in zowel 

financieel opzicht als in tijd die je kwijt bent aan het maken van 

de animaties. Bovendien wil je de animaties en poses aan de man 

brengen, dus is een winkelruimte waarin men de animaties kan 

uitproberen pure noodzaak. Ook daar gaat veel tijd in zitten.

Door het specialistische karakter van dit beroep in SL kunnen de 

verdiensten echter zéér hoog uitvallen. Een goede animator kan 

maandelijks een bedrag opstrijken met zes nullen

Dankzij poses en animaties hebben we de mogelijkheid ons uit te 

drukken. Want anders zou iedereen er maar als een robot bij staan. 

Het is in ‘The Port’ allemaal anders dan we gewend zijn. De SIM zelf is 

ook een autonoom kunstobject dat in dienst staat van het project.

 Kunstenaars
Ook in SL heeft men behoefte aan kunst. Denk aan schilderijen, 

foto’s en beelden, maar ook aan geluidskunst en videokunst. Er 

zijn al veel kunstenaars actief in SL die hun draai hebben weten 

te vinden in deze totaal nieuwe wereld. Er onstaan zelfs nieuwe 

kunstvormen die ook alleen maar in-world bestaansrecht hebben. 

De ware kunstenaar gaat het vanzelfsprekend niet om de roem of 

het geld, maar hij leeft voor de kunst zelf en gaat ongeacht of er 

sprake is van succes gewoon door waar hij mee bezig is.

Zoals gewoonlijk zijn de meeste kunstenaars in SL maar arme 

sloebers die zo nu en dan eens iets kunnen verkopen, maar het is 

evengoed mogelijk dat iemands kunst aanslaat bij een grote groep 

inwoners waardoor je status als kunstenaar plotsklaps kan veran-

deren. Kunstenaars worden ook gevraagd om ruimtes in te richten 

en aan te kleden, of speciaal voor een bepaalde event foto’s te 

maken of een event van geluid of beeld te voorzien.

Geld



Geldhandelaar/bank
Een niet zo voor de hand liggend beroep is het handelen in valuta: 

het kopen en verkopen van  Linden dollars waarbij bovendien 

extra verdiend kan worden door de overlapping met verschillende 

buitenlandse valuta. De geldhandelaar verdient zijn deel door een 

klein percentage als commissie te berekenen of door gebruik te 

maken van de wisselende koersen van de L$ en op het juiste mo-

ment geld te kopen en te verkopen aan Linden Lab of andere aan-

bieders. De  Lindex is de officiële plek waar je kunt checken welke 

waarde de L$ heeft, maar natuurlijk is iedereen vrij om te vragen 

wat hij wil voor inkoop of verkoop van deze virtuele dollar. Inkoop 

en verkoop aan derden valt meestal duurder uit dan je geld bij 

Linden Lab omwisselen, aangezien er dan geen tussenpersoon is 

die ook weer wat van het bedrag wil afromen. 

Verder moet je rekening houden met een maandelijkse ‘ limitsell’, 

waardoor je niet zomaar een bedrag hoger dan $2500 per maand 

kunt inwisselen. Omgekeerd heb je een soortgelijk probleem; als 

je een service opzet waarmee mensen L$ bij je kunnen kopen, kan 

er door de genoemde limiet een tekort aan L$ ontstaan en kun je 

je klanten niet meer voorzien van virtuele dollars. Richt je met je 

service daarom niet alleen op de verkoop van Linden dollars, maar 

bied je klanten tevens de mogelijkheid om hun L$ te verruilen 

voor euro’s. Er zijn ook geldhandelaars die hun L$ in projecten in 

SL stoppen en hiermee speculeren op extra inkomsten en eventu-

ele verkoop van het geheel. Ginko is één van de eerste banken die 

werd opgericht in SL die zo claimt te werken. In ruil voor een hoge 

maandelijkse rente kun je daar ook je geld vastzetten. Let op, dit 

brengt wel enig risico met zich mee. Maar de gemiddelde 44% 

rente die  Ginko op jaarbasis uitkeert, klinkt veel bewoners blijk-

baar als muziek in de oren. Gebruik echter toch liever, net zoals 

bij echt beleggen, alleen geld dat je over hebt. Dan is het ook geen 

ramp als je het weer kwijt raakt.

Hoofdstuk 5

Ik kwam er na vier dagen in SL achter dat 
Nederlanders een grote behoefte heb-
ben om L$ te kopen zonder creditcard. 
Ze hebben er geen of ze willen hem niet 
gebruiken en kopen daarom liever via een 
Nederlandse site. Daarom ben ik L$ op 

mijn site ¶  Dutch Exchange· gaan aanbieden. Klanten maken een 
account aan op de site en na validatie maken ze geld over, of 
betalen via de telefoon. Dat tegoed kunnen ze dan opnemen 
via pinautomaten in het spel. Het product verkocht zichzelf, 
ik kon de hoeveelheid aanvragen de eerste tijd eigenlijk maar 
net aan. De limieten van Linden Lab waren het probleem. Ik 
had iedere limiet binnen een paar dagen bereikt. Ik sta nu op 
een ¶trader tier· dat eigenlijk voor grote bedrijven is bedoeld. 
Hiertoe heb ik persoonlijk met de CFO van Linden Lab onder-
handeld. Ik denk dat ik een uniek product heb gelanceerd in SL 
waar erg veel Nederlanders behoefte aan hadden. 
Zaken doen in SL vind ik echt leuk. Het is fantastisch om met 
al die mensen daar om te gaan, vooral de creative mensen die 
een club bezitten of iets bouwen in SL. En ik ken ondertussen 
ook best al heel veel mensen, een paar BSL·ers ook. Ik heb nog 
geen huis dus de bankzaken worden voornamelijk gerund 
vanuit mijn website, maar vanwege de bijkomende status die 
het oplevert, ben ik er nu wel mee bezig. Ik laat momenteel 
een gigantisch bankkantoor bouwen. Echt het pakhuis van 
Dagobert Duck met een luxe huis erbij. Maar missschien koop 
ik ook wel mijn eigen eiland. Ik merk dat het hebben van een 
eigen stek wel vertrouwen geeft bij de klanten, maar zelf loop 
ik eigenlijk liever gewoon een beetje rond.

Burgerpraat: Bart Melendez
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Een zaak beginnen klinkt spannend maar is niet voor iedere inwoner 

van SL weggelegd. Er gaat echt heel veel tijd zitten in het bedenken, 

ontwerpen en produceren van producten, de promotie ervan en het 

verlenen van service aan je klanten. 

Een dosis geluk 
Ondanks dat er inwoners in SL zijn die er in geslaagd zijn een 

goede boterham te verdienen met hun producten en diensten, 

dient de nieuwkomer er terdege rekening mee te houden dat de 

meeste van deze succesvolle inwoners over het algemeen niet de 

intentie hadden om rijk te worden aan SL. Het is ze min of meer 

overkomen. Als je praat met deze mensen, dan hebben ze over 

het algemeen allemaal een soortgelijk verhaal: namelijk dat ze in 

eerste instantie slechts deel wilden nemen aan Second Life omdat 

ze aanvoelden dat er hier een nieuwe en unieke mogelijkheid werd 

geboden om mee te bouwen aan een virtuele wereld die nieuwe 

uitdagingen bood voor iedereen die er deel van wil uitmaken. Ze 

hadden niet, zoals veel huidige deelnemers, als primaire drijfveer 

veel geld te verdienen, maar zagen SL als een nieuw soort medium 

waarmee je mensen vanuit de hele wereld kunt ontmoeten, samen 

kunt werken aan projecten om zo mooie gebouwen en prachtige 

natuur te creëren, nieuwe toepassingen te bedenken en meer van 

dergelijke idealistische uitgangspunten.

Koplopers
Het waren veelal de pioniers, de koplopers die steeds vaker geld 

verdienden aan hun producten en diensten. Hun voorsprong op 

de toenmalige nieuwkomers had nu eenmaal tot logisch effect dat 

juist zìj veel klanten hadden en mensen op zich af kregen met 

vragen en dergelijke. Het clubje was in verhouding nog klein en 

in de loop der tijd waren er netwerken ontstaan waarbij men new-

borns doorverwees naar mensen uit het eigen netwerk. Temeer 

omdat iedereen intussen zijn eigen specialisme had ontwikkeld en 

ze elkaar dus ook niet zakelijk in de weg zaten.

De een wist alles van bouwen en/of inrichten en verkoop/verhuur 

van land, de ander was een genie in scripten of een expert in het 

maken van textures of kleding en noem zo maar op. In het land 

der blinden is eenoog nu eenmaal koning. 

Maar naarmate er meer inwoners bij kwamen, volgden er allerlei 

copycats die wel brood zagen in de mogelijkheden van SL en ook 

een business begonnen met hun eigen kleding of iets dergelijks. 

Hierdoor kreeg je uiteindelijk net als in RL een zekere mate van 

marktverzadiging voor bepaalde producten en diensten.

Tips voor een  onderneming in SL

Het is soms ook een kwestie van geluk hebben; wanneer je met een 

product op de markt komt, kan het zo maar een hit worden. Of niet… 

Geld



Specialisatie 
Wat hierna volgde is ook te vergelijken met marktmechanismen 

die gelden in RL. Men ging zich meer en meer specialiseren binnen 

de markt. Een kledingzaak die àlles aan kleding verkoopt, heeft 

heel veel werk om broeken, overhemden, jassen, rokken, jurken, 

handschoenen en noem maar op te maken en de collectie regel-

matig te vernieuwen. Het is in zo’n geval verstandiger om je te be-

perken tot bijvoorbeeld alleen maar t-shirts of alleen maar kleding 

te ontwerpen in leer of latex om maar iets te noemen. Dat hebben 

ook veel mensen gedaan. Er zijn winkels waar je alleen maar haar 

kunt kopen, maar dan heb je wel keuze uit honderden kapsels in 

alle mogelijke kleuren en modellen. 

Slapend rijk worden
En er ontstond een wisselwerking tussen de eigenaren van winkels 

en programmeurs. Want hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je 

winkel niet helemaal vol hangt met pruiken in elk denkbaar model 

en kleur. Aangezien er altijd een nijpend tekort is aan te gebruiken 

prims op een stuk land, is het niet praktisch om al je producten in 

een vitrine te tonen. Daar hebben programmeurs die handig zijn 

met LSL weer een oplossing voor kunnen bedenken in de vorm 

van zogeheten vendors. Met behulp van een vendor kunnen de 

producten getoond worden door middel van een afbeelding, een 

bijbehorende omschrijving al dan niet in een notecard verwerkt 

en het afrekenen gebeurt ook al geheel automatisch. Je hoeft als 

winkeleigenaar dus niet altijd in je winkel te zijn, want ook al lig 

jij lekker op één oor in je bedje, de winkel in SL draait gewoon 

door. Een ware 24-uurseconomie dus als je bedenkt dat de hele 

wereld kan inloggen en naar je winkel kan komen.

Die wisselwerking tussen verschillende disciplines in SL heeft er te-

vens toe geleid dat geld verdienen in SL efficiënter en makkelijker 

werd voor zowel de mensen met een zaak als wel voor de klanten. 

Winkelpandje
Ook het verhuren van ruimtes in een groot winkelcentrum kan al 

tijden helemaal automatisch. Wederom weer dankzij de scripting- 

en programmeerkennis van sommige mensen zijn er boxes te 

huur waar jij je spullen te koop kunt aanbieden zonder dat je hier 

met iemand hoeft te overleggen op welke plek dat mag en voor 

hoe lang. De eigenaar van het winkelcentrum heeft in elke te huren 

ruimte simpelweg een betaalsysteem opgehangen waarbij je zelf 

bepaalt hoe lang je de ruimte huurt. De ruimte kan daarna niet 

meer door anderen worden gebruikt tot jij besluit (of misschien 

vergeet) om geen huur meer te betalen. Bij sommige winkelcentra 

krijg je een dag voor de huur betaald moet worden nog netjes een 

herinnering in de vorm van een IM en mocht je daar, om welke 

reden dan ook, niet op reageren dan worden de spullen die je in 

de winkel had staan netjes aan je geretourneerd en kun je deze 

terugvinden in je ‘ Lost and Found’-map in de inventory. 

Je kunt wel àlles willen verkopen, maar het is verstandiger om jezelf 

te specialiseren in één bepaald type product. 
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Hulpmiddelen
Maar goed, je kunt wel een hele verzameling animaties hebben 

gemaakt, mensen willen die natuurlijk eerst kunnen uitprobe-

ren voor ze tot aanschaf overgaan. Er is niemand die het in zijn 

hoofd haalt om naar aanleiding van een afbeelding van de dans 

die getoond zou worden in een vendor te besluiten deze te ko-

pen. Wederom zijn er weer scripters/programmeurs die hier 

uitkomst bieden. Zij hebben het op allerlei manieren mogelijk 

gemaakt een animatie uit te proberen op een ‘stand’. Je kunt 

hiermee ook door de animaties ‘heenbladeren’ en pas daarna 

beslissen welke je wilt kopen. Dit is weer een duidelijk voorbeeld 

van compleet nieuwe toepassingen die onstaan zijn vanuit de be-

hoeften van zowel de handelaar die zijn producten op een over-

zichterlijke manier wil aanbieden, als van de bewoners die graag 

op een gebruikersvriendelijke manier een keuze willen maken uit 

de ruime collecties die worden aangeboden.

Eureka
Een van de meest belangrijke voorwaarden om in SL een succes-

volle onderneming op te kunnen zetten, is natuurlijk het hebben 

van een goed idee. Het lijkt voor de hand te liggen, maar toch is dit 

het begin van een geslaagd product of een geslaagde dienst. 

Heb je iets bedacht dat volgens jou nog niet bestaat in SL, dan is 

het raadzaam om eerst eens op zoek te gaan om te controleren of 

dat wel zo is. Dat kan nog een hele klus zijn, maar een kijkje op 

 SLExchange en een middagje zoeken met de zoekfunctie van de 

viewer in SL bieden hier uitkomst.

Is het product er al, dan kun je bekijken of het toch niet anders is 

dan het product of de dienst die jij voor ogen hebt. En het kan ook 

nooit kwaad om te leren van de fouten van je concurrenten. Blijf 

de plek waar het product wordt aangeboden in de gaten houden 

en vraag aan voorbijkomende klanten wat ze van het product vin-

den of welke dingen ze missen. Doe hier je voordeel mee en maak 

hiervan gebruik om jouw product te verbeteren.

Samenwerken
Mocht je echt een uniek idee hebben bedacht, dan is het natuurlijk 

belangrijk hier niet met te veel mensen over te praten. Als je wilt 

of moet samenwerken met andere inwoners, probeer dan eerst 

de reputatie van deze mensen te achterhalen als je ze niet kent. 

En wanneer je met ze in contact treedt, wees dan spaarzaam met 

het vertellen over je product. Probeer eerst maar eens uit te vis-

sen wat iemand voor je kan betekenen, vraag of je mag zien wat 

iemand al eerder heeft gemaakt en oordeel dan of je verder wilt 

met deze persoon. Mocht dit niet het geval zijn, informeer dan 

ook gewoon of hij nog andere mensen kent die je verder kunnen 

helpen. Over het algemeen zijn de mensen in SL heel behulpzaam 

en het is ook heel gewoon dat je niet per definitie na een eerste 

gesprek tot een deal komt.

Dankzij de samenwerking tussen verschillende disciplines zijn er 

hulpmiddelen bedacht die kunnen helpen je product te verkopen.

Geld



Locatie
Of je nu alleen met je idee verder gaat of de hulp van anderen hier-

bij inschakelt, na het maken van je product komt de fase waarin 

je moet gaan nadenken over een locatie waar je jouw product wilt 

aanbieden. Er is natuurlijk niets op tegen om je product of dienst 

in je eigen huis aan te bieden. Maar misschien wil je zaken en privé 

wel gescheiden houden. Zoek dan naar een van de vele winkel-

centra, de ‘malls’ waarvan je weet dat hier dagelijks veel mensen 

langskomen en kijk of daar nog ruimte te huur is. Let wel, een 

goed lopend winkelcentrum hanteert natuurlijk hogere prijzen 

dan een plek waar het wat rustiger is. 

Doelgroep 
Houd hierbij in acht dat een plek waar minder mensen komen niet 

altijd hoeft te betekenen dat je ook minder zult kunnen verkopen. 

Stel je hebt iets gemaakt dat alleen interessant is voor Star Trek- 

fans (trekkies), dan kun je dit uiteindelijk het best aanbieden op 

een plek waar overwegend 

trekkies langskomen. Mis-

schien lopen er wel minder 

mensen langs je winkeltje 

dan in een bekend en druk 

bezocht winkelcentrum, 

maar je hebt op deze manier 

wel in één keer je doelgroep 

te pakken. Klanten die in een 

groot winkelcentrum rond-

lopen, hebben over het alge-

meen geen boodschap aan 

jouw holodeck, tricorder of 

pyjama’s, eh sorry, ik bedoel 

Starfleet-uniformen.

Promotie 
Loop allerlei plekken langs in SL en vraag op deze locaties of je 

tegen betaling een advertentie of een vendor mag neerzetten. Dit 

kunnen overigens ook je vrienden en kennissen in SL zijn.

Om te beginnen is dat helemaal geen slecht uitgangspunt. Meld 

je bovendien aan op  SLExchange.com en plaats hier advertenties 

voor je product of dienst. Hiermee bereik je een grote groep die op 

een andere manier bij je terechtkomt dan dat men bij toeval op je 

product in een winkel in SL stuit.

Viral advertising
Huur mensen in die je product of dienst op een ’virale’ manier 

onder de aandacht brengen. Bijvoorbeeld door ze het te laten ge-

bruiken of te dragen, zodat mensen vanzelf vragen: “Wat is dat 

voor een ding dat je boven je hoofd draagt?” Zo gaat het vaak bij 

mijn ‘Vbot’ die ik 50 cm boven mijn avatar heb hangen, waarna ik 

ze verwijs naar de winkel of maker van dit superhandige verde-

digingsmiddel. Het is daarom ook een goed idee mensen als ver-

tegenwoordigers te laten 

werken op provisiebasis 

per verkocht product.

En de beste promotor 

ben je natuurlijk zelf! 

Als jij met een flitsende 

mp3-speler rondloopt of 

een supergoed werkend 

wapen of shield hebt ge-

maakt, zul je hier altijd 

reacties op krijgen. En 

desgewenst kun je na 

betaling ter plekke een 

exemplaar overhandigen. 

Als ik provisie had gekregen voor elke 

keer dat ik mensen naar de maker van 

deze Vbot heb doorverwezen, was ik 

inmiddels een rijk man geweest. 

Hoofdstuk 5
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Timing
Er zijn een paar factoren die meespelen of je product succesvol 

wordt of niet. Zo is de timing wanneer je een product aanbiedt 

erg belangrijk. Een simpel voorbeeld: je verkoopt echt heel weinig 

sneeuwpoppen, kerstbomen, sneeuwmachines en dergelijke in de 

zomer. Daar kun je zeker 

van zijn. En misschien 

vind je dit een flauw 

voorbeeld, maar het geeft 

heel goed aan dat je kunt 

inspelen op de behoefte 

van de inwoners. Ook 

in de echte wereld doen 

ijskarren het nu eenmaal 

beter in de lente en de 

zomer. In de winter scha-

kelt men liever weer over 

op verse erwtensoep met 

warme worst. In de win-

tertijd is de verkoop van 

eerder genoemde artikelen echter een zeer lucratieve handel. Het 

mooie is dat je na de Kerst weer een jaar de tijd hebt om nieuwe 

dingen te ontwikkelen. 

Een andere sleutel tot succes is zorgen dat je product voorzien is 

van voldoende informatie in de vorm van instructies of een hand-

leiding. Dat kan een notecard zijn of een ingebouwde hulpfunctie. 

Als je er maar voor zorgt dat men het gevoel heeft niet in de kou 

te staan als men er niet uitkomt. Zorg dat er ook een landmark 

naar je winkel of vendor bij al je producten aanwezig is. En laat 

weten dat je aanspreekbaar bent voor klanten. Help ze met hun 

vragen of problemen als ze je een IM sturen. Een tevreden klant is 

werkelijk de beste reclame die je kunt hebben. 

Timing is everything! Er zullen niet veel 

mensen zijn die de urgentie voelen om 

tijdens een hittegolf bij deze Gringe op 

schoot te komen zitten. 

Om berichten te ontvangen uit SL wanneer je zelf 

niet online bent, kun je de optie aanzetten om IM’s 

te laten versturen via e-mail. Zodoende ben je er 

altijd van op de hoogte als iemand nog 

service of hulp nodig heeft. Kijk op:

http://www.secondlife.com/account/

om deze functie in te stellen.

Het is natuurlijk fantastisch als al je inspanningen 

om een succesvolle onderneming op SL op te zetten 

worden beloond met een goed inkomen. Zolang je 

dit geld in-world houdt en investeert in nieuwe projecten en 

dergelijke zal geen belastinginspecteur je lastig vallen over 

je inkomen. Dit wordt echter een heel ander verhaal als je de 

L$ gaat verzilveren naar USA-dollars of euro’s. Je hebt dan 

namelijk inkomsten uit een onderneming en zal hier, net als 

voor ieder ander inkomen, belasting over moeten betalen. Al 

weer een reden om je niet direct rijk te dromen. Welkom terug 

in de echte wereld.

Geld

Ik heb me gespecialiseerd in het maken 
van geluiden voor gestures en animaties. 
¶Claire Engel·s Sound Shop· loopt op zich 
prima al is er veel concurrentie. Toch is dat 
niet mijn grootste probleem; dat is de lag 
in de SIM. Dat maakt het afspelen van mijn 

geluiden soms moeilijk. En dat kan wel klanten kosten.

Burgerpraat: Claire Engel



Nederlandse  BSL·ers

Hoewel Second Life nog maar vrij kort algemeen bekend is onder 

Nederlanders, zijn er toch diverse landgenoten die in vrij korte tijd 

naam hebben weten op te bouwen met hun producten of diensten. 

Een reden temeer dus voor een beknopt overzicht van deze BSL’ers.

Dutch Exchange
Een paar dagen na zijn geboorte in SL besloot Bart Melendez een 

product op de markt te brengen waar hij vooral Nederlanders blij 

mee heeft kunnen maken. Zijn bank verkoopt L$ via zijn website 

die op een laagdrempelige manier betaald kunnen worden door 

onder andere gebruik te maken van iDeal, Wallie en dergelijke. 

Het bedrijf heeft in vrij korte tijd een 

marktaandeel tussen de 10 en 25% op 

weten te bouwen. Grootste concurrent 

binnen Nederland en België is second-

life.nl en in het buitenland is dat de 

website van Linden Lab zelf.

 Dutch Casino & Club
Flo Slunce is iemand die tevens zijn heil zocht in het geldcircuit 

en wel in de gokbranche. Hij heeft een casino en club opgezet 

waar dagelijks honderden bezoekers op af komen. Het casino was 

in eerste instantie nog als grap begonnen om een vriend met een 

casino te pesten door zelf zo snel mo-

gelijk in de lijst met ‘popular places’ te 

komen. Na dit binnen anderhalve week 

te hebben bewerkstelligd, bleek zijn 

zaak een geslaagde ontmoetingsplaats 

voor Nederlanders te zijn geworden. 

 Frans Charming
Januari 2005 ontdekte Frans SL naar aanleiding van de Tringo- 

hype die op tech- en gameblogs werd besproken. De mogelijkheid 

tot het ontwerpen van games trok hem erg aan. In de herfst van 

2005 was Frans verantwoordelijk voor het bouwen en coördineren 

van de SIM ‘The Big Easy’ voor Katrina Relief, vlak na de orkaan-

ramp. Met de Vesuvius Group, LLC. ontwikkelt hij ruimtes, eilan-

den, simulaties voor bedrijven, scholen 

en non-profits. In zijn eigen winkel 

Frans Innovations verkoopt hij onder 

meer een uiterst succesvol maar dan 

ook zeer nuttig product onder de naam 

‘The Private Workspace’.

 AmaZingg
Een aantal publicaties in kranten en magazines en diverse gastop-

tredens op televisie en radio heeft het Nederlandse bedrijf Ama-

Zingg in zeer korte tijd een goede naamsbekendheid opgeleverd. 

Hierdoor weten de bedrijven de weg naar dit drietal snel te vinden. 

Ze hebben al aardig wat succes geboekt met hun virtuele rond-

leidingen in SL die ze geven aan bedrijven of groepen bewoners. 

Ze adviseren de bedrijven die iets willen opzetten in SL en helpen 

met het bedenken van concepten die goed binnen de wereld van 

SL passen en met het invullen van SIMs. Het bedrijf verhuurt on-

dertussen ook huizen op hun eigen ei-

land ‘Holland’ en is hard bezig om de 

Nederlandse gemeenschap op de kaart 

te zetten in SL. Je kunt bovendien L$ 

bij ze kopen via hun website. Misschien 

doen ze iets te veel dingen tegelijk?

Hoofdstuk 5
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Dobre Vanbrugh
Met zijn bedrijf  Lost in the Magic Forest (LitMF) biedt Dobre hulp 

aan ‘echte’ bedrijven die zich in SL willen profileren. Het crea-

tieve bedrijf heeft ondertussen bijzonder veel opdrachten kun-

nen uitvoeren voor een aantal zeer grote namen. Zo bouwde LitMF 

een deel van de Talpa Drop-Zone, realiseerden ze het simultaan 

liveconcert van de band 16Down in 

SL en Paradiso in Amsterdam en de 

SIMs voor de AVRO, Essent, Content, 

Boer&Croon/NeXt. Het rijtje zal na uit-

gave van dit boek zonder twijfel alleen 

maar zijn toegenomen.

Crazy Frederick
Ze is nog niet zo heel lang in SL maar is een echt drukke tante. Ze 

houdt zich onder andere bezig met het organiseren van diverse 

events voor  skydivers en basejumpers. 

De honderden meters hoge torens die 

ze heeft gebouwd voor haar SL Trade 

Center bieden ruimte voor bedrijven, 

terwijl het dak regelmatig wordt inge-

pikt door fanatieke basejumpers.

PrincessNina Prefect
Deze dame is ruim twee jaar in SL en houdt zich bezig met de ver-

koop en verhuur van land voor de bekende  Anshe Chung Studios. 

Verder adviseert PrincessNina bedrijven met het opzetten van 

diensten in SL. Ze hoopt ooit nog eens een eigen eiland te bezitten 

en daar dingen te kunnen bieden die betaalbaar zijn voor nieu-

were spelers. Het was haar bijna gelukt 

met haar deelname aan  Big Brother SL. 

Vier weken zat zij in het huis in-world 

van Big Brother in de hoop het eiland 

te winnen, maar besloot één week voor 

het einde zelf uit het huis te stappen. 

Oosterbeek Carthage
Oosterbeek Carthage is ook nog maar sinds kort in SL, maar was 

meteen helemaal verkocht door de vele mogelijkheden. Hij richtte 

al snel het bedrijf SLCreative op en 

verzamelde een aantal mensen om 

zich heen dat hem helpt bij het ver-

wezenlijken van zijn Club Ibiza, SIMs 

in te richten voor bedrijven en deze te 

begeleiden met hun business in SL.

Faye Steenbock
Netwerken. Dat is wat Faye betreft de belangrijkste functie van 

SL. Het informele karakter van SL maakt het voor haar makkelij-

ker om creatieve mensen te ontmoeten 

en daarmee concepten op zetten. Faye 

zet zich ook in om Nederlandse nieuw-

komers in SL op weg te helpen en ze 

heeft de Nederlandse Second Life  fan-

site www.secondlife-nl.nl opgericht.

Delsea Valeeva 
Dansen is voor Delsea erg belangrijk en dan in het bijzonder salsa 

en zouk. Haar website, miss-salsa.nl, doet promotie voor salsa- en 

zoukevenementen en ze runt tevens 

een online winkel met danskleding. 

Met behulp van een kledingwinkel in 

SL probeert zij een cross-mix te cre-

eren tussen promotie en verkoop via 

beide kanalen.

GeldGeld



Handige  producten
Geld moet rollen, ook in Second Life. Er is een aantal producten te 

vinden dat erg handig kan zijn tijdens je verblijf in-world. Je moet het 

alleen even weten. Je kunt de besproken producten vinden met behulp 

van de zoekoptie van het programma.

 BlogHUD
Mocht je zelf nog geen website of blog hebben waar je over je er-

varingen op SL schrijft omdat de kennis je ontbreekt of omdat je 

geen website hebt, dan is de aanschaf van BlogHUD een heel mooi 

alternatief. Met BlogHUD kun je gewoon vanuit SL een berichtje 

posten naar je eigen BlogHUD-account, waarna iedere bezoeker 

van deze site dit kan lezen. Je kunt ook je berichten naar relevante 

kanalen versturen die aanwezig zijn op de site 

van BlogHUD. Zo kun je elkaar op de hoogte 

houden van goede winkels, events, producten 

of mooie locaties. Het gebruik van de HUD is 

kinderlijk eenvoudig. Wanneer je een bericht 

wilt posten op je eigen BlogHUD-webpagina of 

in een van de aanwezige kanalen, dan is het allereerst noodzake-

lijk dat je de HUD draagt in SL. De volgende stap die je moet doen 

is het wachtwoord dat je hebt ingevoerd op de website van Blog-

HUD aan de HUD kenbaar maken. Het is verstandig – en dit wordt 

nog eens nadrukkelijk op de site van BlogHUD vermeld – dat je 

nóóit je wachtwoord gebruikt dat bij je SL-account hoort. Boven-

dien is het ook erg oppassen geblazen dat je de volgende schrijf-

wijze exact overneemt: /9 password:hierjewachtwoord. 

Vergeet je bijvoorbeeld de dubbele punt, dan ziet de BlogHUD je 

commando aan voor een posting en kan iedereen vrolijk je wacht-

woord op de BlogHUD-website lezen en je hierdoor simpel van je 

L$ beroven.

 Private Workspace
‘The Private Workspace’ is uiterst handig om in alle rust te kun-

nen werken aan je avatar of bouwsels zonder gestoord te worden 

door nieuwsgierige voorbijgangers. De werking van het product 

spreekt geheel voor zich. Je rezzt het gereedschap op de grond en 

stelt in hoe je wilt werken. Hierna ontvouwt zich hoog in de lucht 

een platform dat helemaal naar eigen wens is in te stellen via een 

menu. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen om een railing om het plat-

form heen te zetten of het geheel met muren afschermen.

Secret Agent HUD
Wil je weten wie die andere groene stipjes op de ‘Mini-Map’ zijn als 

je in een region of SIM bent, dan is de Secret Agent een zeer nuttige 

aankoop. Met ‘spy-deploy’ kun je bovendien een plek in een region 

of SIM afluisteren zonder dat je 

er zelf nog bent. Ik waarschuw 

wel dat het niet altijd even leuk 

zal zijn om precies te weten wat 

mensen over je zeggen wanneer 

je net bent weggegaan, maar in 

een combatzone is dit echt een 

superhandig hulpmiddel om de 

‘vijand’ elke keer een stap voor 

te kunnen zijn.
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Texture organizer
Wanneer je aan de slag gaat met bouwen, heb je uiteraard textures 

nodig. Die staan op zich netjes in je inventory in de map Textures. 

Maar wanneer je veel textures koopt, zul je al snel door de bomen 

het bos niet meer kunnen zien. De namen van textures zijn ook 

niet altijd even duidelijk, waardoor je telkens weer bezig bent met 

het aanklikken en be-

kijken van alle afzon-

derlijke afbeeldingen. 

De ‘Texture Organi-

zer’ van Cortex De-

sign maakt het moge-

lijk op visuele wijze 

door je verzameling 

heen te struinen. En 

dat scheelt in de 

praktijk echt zeeën 

van tijd.

Skee Jetpack ( X-Flight)
Probeer maar eens snel omhoog te vliegen en je zult 

merken dat er beperkingen zijn in zowel snelheid 

als hoogte waar je zonder hulpmiddelen kunt ko-

men. Wil je hoger dan 200 meter vliegen, dan komt 

dit Skee Jetpack je erg goed van pas.

AFK Newspaper 
Wanneer je niet meer achter je com-

puter zit, zal je avatar dat na een door 

jou ingestelde tijd laten zien door het 

hoofd te laten hangen. Het is niet de 

meest charmante manier om kenbaar 

te maken dat je ‘AFK’ bent. De term zombie viel al eerder in dit 

boek, het ziet er dan ook niet uit. Wil je met wat meer stijl aan-

geven dat je er even niet bent, dan is de AFK Newspaper een erg 

grappige manier om dit anderen te laten weten.

 DFSS HUD
Het loont de moeite 

om goed voorbereid 

te zijn op eventuele 

aanvallen. Een shield doet hier wonderen. De DFSS HUD van Gigex 

Labs is een prima shield dat bovendien nog een paar extra’s kent 

die in veel situaties van pas kunnen komen. De anti-pushoptie 

heeft mij al menigmaal van een orbit weten te redden en op plek-

ken laten komen die niet geheel voor mijn ogen waren bestemd. 

Met de anti-physicsfunctie kun je kogels weren die je anders naar 

je ‘home-location’ zouden sturen. De optie ‘Avatar block’ is bij-

zonder prettig om wat ‘personal space’ te creëren.

Animation Overiders
Heb je jezelf ooit afgevraagd wat mensen nu precies bedoelen als 

je ze de tekst ‘/ao on’ ziet typen? Om het mysterie voor je op te 

lossen: men gebruikt in zo’n geval een ‘animation overrider’; hier-

mee wordt een aantal standaardposes en animaties dat iedereen 

in SL gebruikt om bijvoorbeeld te vliegen of te zitten, vervangen 

door andere en tevens zelf in te stellen ani-

maties. Een van de meest gebruikte ‘AO’s’ 

is misschien wel de ‘Reverie Animation 

Overrider’ van Wet Ikon, waarmee jouw 

avatar zich net weer even anders gedraagt 

dan de andere.
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De  economie van Second Life
Door: Wim Boonstra 

Kan zich in Second Life een echte economie ontwikkelen? Of is het 

als puntje bij paaltje komt niet meer dan een ‘zero sum game’? Wim 

Boonstra, chef-econoom Rabobank Nederland, schreef er voor dit 

boek een korte economische analyse over.

Waarom doen bedrijven mee?
Bedrijven gebruiken Second Life vooral voor marketing-
activiteiten. Door producten en diensten in Second 
Life te testen willen zij de verkoop ervan in de 
echte wereld stimuleren. Lang bestaande tijd-
schriften en persbureaus hebben nu ook 
hun pendant in Second Life (Bild, Reuters). 
Artiesten treden er op om de verkoop 
van hun muziek te stimuleren. In Second 
Life kunnen schoenen of pizza’s worden 
besteld die na betaling met Linden dol-
lars in de echte wereld worden thuis-
bezorgd.
Second Life leent zich, naast marketing 
en distributie, ook uitstekend voor  lief-
dadigheid. Het Amerikaanse kankerinsti-
tuut bijvoorbeeld heeft er in de loop der 
tijd zo’n 40.000 Amerikaanse dollars bij elkaar 
gecollecteerd. 
De marktomvang van Second Life is nog tamelijk 
klein. Maar het spel groeit hard, het is trendy en de op-
startkosten zijn relatief laag. Daarmee is het toch aantrekkelijk om 
mee te doen.

Kun je  bankieren in Second Life?
Het is niet eenvoudig om in Second Life te bankieren. De kern van 
bankieren is enerzijds het verstrekken van krediet en anderzijds het 
aantrekken van spaargeld. Als een bank genoeg rente vergoedt, kan zij 
in dat geval in Linden dollars spaargeld aantrekken. Kredietverlening 
is echter stukken ingewikkelder. Om krediet te verstrekken moet je 
namelijk wel de tegenpartij kennen. Je wilt als bank immers de ga-

rantie dat de lening (met rente) weer wordt terugbetaald. 
Kredietverlening aan avatars die zonder een digitaal 

spoor na te laten kunnen verdwijnen, is voor 
een bank niet aantrekkelijk. In theorie zou je 

daarom hypothecaire leningen in L$ met 
 virtueel onroerend goed als onderpand 
kunnen verstrekken. Maar wie voorkomt 
dat het met de hypotheek belaste on-
roerend goed wordt doorverkocht aan 
een nietsvermoedende koper? Echt 
bankieren in Second Life lijkt dus on-
haalbaar. Meer kans biedt een relatie 
tussen het bankkantoor in Second Life 

en de buitenwereld. Daarmee verwordt 
het virtuele kantoor tot een distributieka-

naal naast de andere. Zo kan een bank een 
geldautomaat in Second Life openen. In dat 

geval worden kasopnames in L$ van de bankre-
kening in de echte wereld afgeschreven. Kredietver-

lening in de echte wereld, maar dan afgesloten in Second 
Life. Dit alles vereist echter wel dat de mens achter de avatar bij de 
bank bekend is. 
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De economie van Second Life
Alles wat digitaal overdraagbaar is kan in de wereld van Second Life 
worden verhandeld. Dat geeft de economie van Second Life een 
redelijke basis. Zo bestaat er een markt voor (financieel of medisch) 
advies, kennisproducten, trainingen, gesprekstherapieën of designpro-
ducten. Virtuele toegevoegde waarde is echter per definitie niet in 
staat om in fysieke behoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak te 
voorzien. 
Daarom zal Second Life altijd een aanvullende ‘pret-economie’ blijven, 
zij het wel een creatieve economie pur sang. Een mooie proeftuin 
voor marketeers.

 Zero sum game
Er is inmiddels een groep mensen in Second Life die echt rijk is 
geworden. Dit trekt andere bedrijven en mensen aan die hun geluk 
willen beproeven. De monetaire kant van Second Life is echter jam-
mer genoeg een ‘zero sum game’. Second Life is geen  piramidespel 
in de strikte zin van het woord. Wel is het zo, dat de winst van de 
een wordt opgebracht door de betalingen van de ander. Er kunnen 
nooit meer dollars uit het systeem worden gehaald dan erin gaan, dus 
niet iedereen kan rijk worden in Second Life. Hoe meer commerciële 
partijen er instappen, des te groter de kans op teleurstellingen. 

 Linden dollars: geldschepping en winst
De Linden dollar ontleent zijn waarde aan de acceptatie door de 
andere deelnemers aan Second Life. De munt is inwisselbaar in Ame-
rikaanse dollars. Zo lang Second Life groeit, kan Linden Lab meer 
Linden dollars in omloop brengen, tegen betaling van echt geld. 
De verkoop van Linden dollars tegen US-dollars levert zogeheten 
 geldscheppingswinst op. Dit moet, naast de contributies en de ver-
koop van digitale/virtuele grond, een forse inkomstenbron voor 
Linden Lab zijn. 

Het einde al in zicht?
Bedrijven zijn niet bij iedereen in Second Life populair. Op 27 februari 
werd bekend dat enkele spelers van het eerste uur het zogeheten 
Second Life Liberation Army hebben opgericht. Dat heeft twee ‘ vir-
tuele kernbommen’ laten ontploffen bij de Second Life-kantoren van 

Reebok en American Apparel. Zo gaat de 
lol er natuurlijk wel snel vanaf.

 Toch een piramidespel?
Wat gebeurt er als de groei van Second 
Life stagneert, of nog erger, er Linden 
dollars aan het systeem worden ont-
trokken? Dan moet Linden Lab de koers 
van de Linden dollar ondersteunen. 
Daarbij zou het de eerder geïncasseerde 
geldscheppingwinst terug moeten geven. 
De kans is groot dat de Linden dollar 
dan snel zijn waarde zal verliezen, waar-
bij het virtueel opgebouwde vermogen 
zal verdampen. Wil je in dat geval je in 
Second Life behaalde winst in harde 
Amerikaanse dollars cashen, dan zul je 
er dus als één van de eersten uit moeten 
stappen. En daarin vertoont Second Life 
dan wel degelijk parallellen met een echt 
piramidespel.

Wim Boonstra is chef-econoom van  Rabobank Nederland. Hij is 

ook docent geld- en bankwezen aan de Vrije Universiteit. Boonstra 

publiceerde tal van artikelen, onder meer over ontwikkelingen in 

het bankwezen en over de potentie van internetgeld. Hij schrijft zijn 

bijdrage op persoonlijke titel.
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Goede doelen: The Big Easy

Er zijn talloze voorbeelden waaruit blijkt dat het niet alleen maar 

draait om geld verdienen in Second Life. Er zijn enorm veel initiatie-

ven geweest en nog gaande voor goede doelen. Een voorbeeld is het 

Amerikaanse kankerinstituut, dat door het veldwerk van bewoonster

Jade Lily ruim $ 40.000 heeft mogen ophalen. Maar ook na de ramp 

in New Orleans lieten Linden Lab én de bewoners van Second Life zich 

van hun beste kant zien.

Frans Bouwer
Nee, dit gaat niet over de altijd zo gewoon gebleven zanger die de 

stempoliep op de kaart heeft weten te zetten, maar over bouwer 

Frans Charming die elders in het boek ook al aan bod kwam. Hij 

was zo vriendelijk om aan mijn verzoek te voldoen om mij te laten 

zien wat hij in de loop der jaren in SL heeft gebouwd.

Op deze pagina wil ik enige aandacht schenken aan het project dat 

hij in de herfst van 2005 heeft gedaan voor ‘Katrina Relief’, vlak na 

de orkaanramp die grote delen van New Orleans wegvaagde.

Linden Lab doneerde in die tijd twee SIMs om het initiatief te steu-

nen deze uiterst karakteristieke stad na te bouwen met als doel zo 

veel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van de ramp.

Frans vertelt: “In The Big Easy SIM hebben we met een groepje vrij-

willigers een reconstructie van The French Quarter in New Orleans 

gemaakt met de bedoeling om hier events te houden en zodoende 

geld bij elkaar te brengen. In eerste instantie zou ik alleen maar 

helpen met scripten, maar degene die de leiding had hield ermee 

op en iemand moest het overnemen en ik ben toen de boel gaan 

coördineren. We hadden helemaal geen plan of iets dergelijks, dus 

ik heb toen echt heel snel de stad moeten bestuderen en keuzes 

moeten maken wat we wel en niet zouden nabouwen. 

Virtueel monument
We hebben maar een aantal elementen gebruikt, want The French 

Quarter in z’n geheel is veel te groot om helemaal in twee SIMs te 

kunnen bouwen. We hebben het allemaal wat dichter bij elkaar ge-

zet, zodat bijvoorbeeld Bourbon Street én de cathedraal er beide 

op konden. We wilden meer de sfeer benaderen dan een exacte 

kopie maken. Uiteindelijk hebben meer dan 20 mensen meegehol-

pen en een bijdrage geleverd. Het geld dat werd opgehaald ging 

naar het Rode Kruis. We hebben in 2005, toen het helemaal klaar 

was, meer dan $ 2500 bij elkaar weten te brengen. We hielden 

bijvoorbeeld concerten en bouwwedstrijden waar mensen konden 

doneren voor hun favoriete sand sculpture”

Meer foto’s van het Big Easy project zijn te zien op

www.flickr.com/photos/mrfrans/sets/72157594514771214/.

Wie meer van het werk van Frans Charming wil zien, kan terecht 

op www.thevesuviusgroup.com en www.fransinnovations.com.
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Life of Zebra
Virtuele kunsthandel

Hoofdstuk 5

T–shirts en artwork
Later ben ik ook t-shirts gaan maken en heb ik mijn RL-artwork aan de galerie 

toegevoegd die ik hier als posters verkoop. Het bijzondere hieraan is dat de 

t-shirts en posters niet alleen in Second Life te koop zijn, maar tevens als RL-

producten te koop zijn via de hier speciaal voor opgezette websites. Al met al 

prefereren de meeste bewoners de virtuele versie, want er bestaat een behoor-

lijk prijsverschil tussen de virtuele en de atomaire uitvoeringen. Toch zijn 

enkele bewoners soms na een tijd dusdanig enthousiast over een 

poster of t-shirt, dat zij overgaan tot een RL aankoop.

 

Geld als middel
Hoewel ik best redelijk verdien in Second Life, heb ik 

nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

de virtuele dollars in te wisselen voor US-dollars. 

Geld dat ik in Second Life heb verdiend, stop ik weer 

in het spel. Ik betaal er mijn huur mee en koop er 

handige of leuke producten mee die in-world worden 

verkocht.Na twee jaar spelen ben ik nu wel in staat de 

jaarlijkse ‘tier-fee’ voor mijn eigen land te betalen van het 

geld dat ik heb verdiend en dat maakt het spelen wat mij 

betreft nog leuker. Geld verdienen in Second Life is voor mij een 

middel mijn ideeën te verwezelijken en zal nooit mijn doel worden. 
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Fotografie en film
Tijdens mijn eerste dagen in Second Life merkte ik niet alleen dat ik 

het heel leuk vond om hier foto’s te maken, maar de response 

hierop was ook steeds erg positief. Hierdoor kwam ik op het 

idee om mijzelf als fotograaf in Second Life te profileren, 

hiermee opdrachten binnen te halen en zodoende mijn 

geld hier te verdienen. Daarmee had ik ook direct een 

mooie reden om te zoeken naar een stuk land om hier 

een fotostudio te bouwen, waar ik mijn werk tevens kon 

tonen in een bijbehorende galerie. De galerie is voorzien 

van honderden foto’s die ik in Second Life heb gemaakt en 

aangezien elke foto L$ 10 kost voor het uploaden, is deze 

verzameling aan foto’s het duurste onderdeel van mijn huis 

geworden. De fotostudio bevindt zich boven de galerie en be-

staat uit een witte en een groene studio. De witte studio gebruik ik 

voor fotografie en de groene voor video-opnamen met chroma-key.

In mij galerie toon ik mijn foto’s die ik in SL heb gemaakt. 

Daarboven bevindt zich de studio.

Voordat je mijn t-shirts RL bestelt, kun je er eerst een 

beetje aan wennen door het in-world te dragen.

Alle posters die ik in SL verkoop kun je als RL-product 

bestellen. Dan hangt er wel een ander prijskaartje aan.
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Hoofdstuk 6
 Seks & relaties   
Buiten een bloeiende economie biedt Second Life ook ruimte voor een 
bloeiend liefdesleven. Bewoners worden verliefd, verloven zich, trouwen, 
kopen een huis en leven nog lang en gelukkig. Of toch niet?



 Relaties

Aangezien het leggen van contacten een van de pijlers van Second 

Life is, ligt het voor de hand dat mensen die veel met elkaar omgaan 

hierdoor een relatie met elkaar opbouwen op zowel zakelijk als op 

persoonlijk vlak. En eens temeer overkomt het mensen dat ze verliefd 

worden op elkaar of anderszins beweegredenen hebben om met 

elkaar een relatie in SL te beginnen. En soms doorkruisen beide we-

relden elkaar en heeft men niet alleen virtueel maar ook in het echte 

leven een relatie met elkaar gekregen.

First contact
Veel bewoners zien SL als de ultieme manier om in contact te ko-

men met andere mensen uit de hele wereld. En het is dan ook 

erg gemakkelijk om met iedereen een praatje aan te knopen. Je 

weet nooit direct wie je voor je hebt en dat maakt de drempel 

aanzienlijk laag. Van hoge piet bij de ABN tot de kruidenier om de 

hoek, je komt ze hier allemaal tegen. SL biedt bovendien een heel 

andere manier van communiceren dan via een Instant Messenger 

als ICQ, MSN, Skype en dergelijke waarmee je doorgaans alleen 

via geschreven woord communiceert. Het gebruik van een avatar 

met gestures, poses en animaties heeft meer impact. Niet alleen 

het uiterlijk maar ook de non-verbale communicatie telt erg mee. 

Kijk je naar elkaar? En hoever sta je van elkaar af? Als iemand echt 

niets van je moet hebben, wordt dat snel duidelijk zodra je ziet 

dat de betreffende persoon van je wegloopt. En wanneer iemand 

heel dichtbij je komt of het toestaat om samen in een romantische 

pose op een bankje te genieten van het uitzicht, dan is het wel dui-

delijk dat de ander je aardig vindt. Deze non-verbale manier van 

communiceren draagt sterk bij aan de beleving van de gebruiker 

en is een van de kenmerken die SL zo interessant maakt.

Onderzoek
 David de Nood van  EPN, platform voor de informatiesamenleving, 

heeft hierover onderzoek gedaan waarvan de resultaten zijn te 

lezen op www.epn.net. Uit het onderzoek blijkt dat zelfs voor de 

heavy users Second Life geen escapisme is. “Mensen beschouwen 

de virtuele wereld als een aanvulling op hun echte leven. Wie zich 

gelukkig voelt in Second Life, voelt zich ook gelukkig in het wer-

kelijke leven. De respondenten zoeken nieuwe contacten, maar 

dat gaat niet ten koste van hun bestaande vrienden. Een van 

de geïnterviewden gaf aan dat ze dankzij een zelfhulpgroep in 

Second Life beter met haar depressie kon leven,” vertelt de website. 

Men heeft het ook over het ontstaan van ‘interrealiteit door virtual 

reality en games op internet. ‘ Interrealiteit’ staat voor de versmel-

ting van off- en online werkelijkheid. Als gevolg van de toenemen-

de integratie van ICT in de samenleving en de verbetering van de 

technologie vervaagt de grens tussen de werkelijkheid en het vir-

tuele steeds meer. Denk aan jongeren die hun sociale leven voort-

zetten of juist beleven op MSN. Toegenomen rekenkracht, band-

breedte en de kwaliteit 

van grafische software 

maken virtual reality 

(VR) mogelijk. 

Heel veel jongeren, en 

niet alleen zij, begeven 

zich vele uren in deze 

schijnwerkelijkheid, 

wat hun gemoed en ge-

drag daarvoor, tijdens 

en daarna wezenlijk 

kan beïnvloeden. 

Een beetje ‘personal space’ kan in enkele 

gevallen wel prettig zijn. Vooral als de 

persoon tegenover je niet geheel je type is.
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Verliefd
Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat, veel meer dan met 

een tekstuele chat, er in SL online enorm veel relaties ontstaan 

die in veel opzichten diepgaand kunnen zijn. Niet alleen 

door het gebruik van non-verbale signalen of poses en 

animaties, maar ook omdat men veel tijd met elkaar 

doorbrengt, elkaar helpt bij het leren van de moge-

lijkheden van SL of samen aan een huis bouwt of 

iets dergelijks. Door alle mogelijkheden om jezelf 

en je gevoelens uit te drukken door middel van 

gestures, poses en animaties of het geven van ro-

mantische cadeaus, komen veel mensen al heel snel 

dicht tot elkaar en kunnen er gevoelens mee gaan 

spelen die sterker zijn dan je misschien wel zou willen. 

Veel mensen vinden het maar vreemd als ze verliefd worden 

op een hoopje pixels, maar die moeten niet vergeten dat er nog 

altijd mensen van vlees en bloed aan de andere kant van de lijn 

zitten die wel degelijk gevoelens en emoties ervaren. De viewer en 

de mogelijkheden in SL zijn slechts een medium waarmee 

mensen hun emoties tot expressie brengen.

Verloofd
Zo kan het gebeuren dat er er online relaties ont-

staan die in veel gevallen qua beleving zeer ver 

kunnen gaan. Zover zelfs dat bewoners de behoef-

te voelen om iemand geheel deel van hun tweede 

leven te laten worden. En wat is er mooier dan het 

zoeken naar een geschikte plek in SL om daar te gaan 

samenwonen en plannen te maken voor de toekomst? Het 

kan natuurlijk niet uitblijven dat het gelukkige stel uiteindelijk 

besluit om de liefde te bekronen en de hele virtuele wereld te laten 

weten dat zij een stel vormen door middel van een huwelijk. 

Getrouwd
 Trouwen in SL is de laatste stap waarmee men een online relatie 

officieel maakt. Het is bovendien mogelijk de nieuwe burgerlijke 

staat te laten vermelden in het profiel. En er wordt wat 

afgetrouwd, tot groot genoegen van veel ondernemers 

in SL die zich hebben toegelegd op het vervaardigen 

van verlovings- en trouwringen en de bijbehorende 

randverschijnselen die nu eenmaal bij een huwelijk 

komen kijken. Want als men gaat trouwen lijkt geld 

geen rol te spelen. Daarom zijn er talloze locaties 

te vinden die er in zijn gespecialiseerd het huwelijk 

tot een onvergetelijke dag te maken. Natuurlijk wil 

de bruid de mooiste trouwjurk hebben en komt ook de 

bruidegom is een mooi pak. En vergeet de fotograaf niet 

die de hele ceremonie moet vastleggen voor het nageslacht. Wil 

men ècht uitpakken, dan wordt daarbij een videofilm, ofwel een 

‘ Machinima’ van het geheel gemaakt. Bruiloften in SL worden over 

het algemeen groots gevierd en zo realistisch mogelijk nagebootst. 

De bruid wordt op officiële wijze naar het altaar gebracht 

waar alle goede vrienden op een rij op ze staan te wach-

ten. Vaak hebben de betrokkenen van tevoren hun 

plaats te horen gekregen en natuurlijk staan ook zij 

daar in hun beste outfit mooi te zijn voor de gasten 

en de rondlopende fotograaf. Na de ceremonie is 

er een groot feest waar de bruiloftstaart wacht om 

als eerste door het getrouwde stel te worden aan-

gesneden, waarop de gasten mogen aanvallen om 

een stuk te bemachtigen. Terwijl alle gasten nog even 

door blijven feesten, spoedt het kersverse stel zich naar 

de romantische oorden om zich over te geven aan het gevoel 

van euforie dat zich van hen meester maakt. En het moge duidelijk 

zijn dat zich hierna een wilde huwelijksnacht voltrekt.

Seks & relaties
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Samenwonen
Het spreekt voor zich dat het prille stel op zoek gaat naar een huis 

om op die manier voor altijd samen te kunnen zijn. Veel bewoners 

gaan erg ver in de aankleding van het huis en je kunt dan ook 

regelmatig in huishoudens terechtkomen waarbij bijvoorbeeld de 

keuken al groter is dan menig hutje of skybox waarin sommige 

mensen moeten wonen en waar men zelfs een gevulde koelkast 

of bestek in de lades kan vinden. En vaak hebben beide tortelduif-

jes een eigen kamer en zijn zelfs één of meerdere logeerkamers 

geen uitzondering. De huiskamer is de centrale plek in het huis 

en hierin mag de breedbeeldtelevisie niet ontbreken, hoewel er 

ook huizen zijn waar men zelfs een aparte ‘theatre room’ heeft 

ingedeeld. Een zwembad (met glijbaan), garage, tuin (met fontein 

of waterval) en dergelijke zijn de luxe uitbreidingen op het huis. 

Een bootje aan het water of een helikopter op het dak maken de 

illusie desgewenst geheel compleet. 

Meer realisme
 Poses en  animaties dragen in hoge mate bij aan hoe we ons gedrag 

in SL kunnen beïnvloeden. Daarom worden bankstellen, stoelen, 

eethoeken, Perzische tapijten, bedden, badkamers en noem maar 

op veelal voorzien van poses of animaties waardoor de manier 

waarop je plaatsneemt op dergelijke objecten aanmerkelijk realis-

tischer oogt. Waar het voor bijvoorbeeld een bankstel meestal nog 

wel netjes blijft, zijn bedden doorgaans uitgerust met de meest 

wilde erotische standjes die het RL-seksleven ongetwijfeld zullen 

doen verbleken. 

 Animators doen dan ook goede zaken met hun producten. Vooral 

poses en animaties die speciaal voor twee (of meer) avatars zijn 

bedoeld, verkopen extreem goed. En omdat het maken van derge-

lijke producten niet voor iedereen is weggelegd, is de concurrentie 

in deze branche aanzienlijk minder dan dat bijvoorbeeld in de 

kledingsector het geval is. 

Wanneer mensen besluiten samen te wonen delen ze de kosten, dus 

kan een kast van een huis als dit er wel van af.

Meubels als stoelen, banken en bedden dragen pas echt bij aan 

realisme en beleving als ze poses en animaties bevatten.
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 Seks in Second Life

Zoals bij elk medium werd ook Second Life snel ontdekt door de porno-

industrie en het is dan ook niet verbazingwekkend dat deze branche er 

wederom als eerste in slaagde een goed belegde boterham te verdie-

nen met de verkoop van seksueel getinte poses, animaties, genitaliën, 

virtuele porno-dvd’s en het uitbaten van clubs. Maar de aanwezigheid 

van middelen tot het hebben van (cyber)seks met iemand anders, is 

tevens een belangrijke reden waarom veel bewoners relaties hebben 

en zelfs in-world trouwen.

Seksindustrie
Aangezien niet iedereen met trouwplannen rondloopt, zijn er ook 

veel bewoners die hun heil zoeken in seks buitenshuis, waarmee 

de wereld van SL rijkelijk is gevuld. Er zijn talloze clubs die zich 

richten op erotisch amusement en het zal je niet verbazen dat 

deze doorgaans zeer druk bezocht zijn.

Buiten de rol van de  dansers en  escorts zijn ook hier poses en 

animaties een van de belangrijkste stimuli die deze sector onder-

steunen en tot een succes weten te maken. Ze vinden hun toepas-

sing in de dansvloer, de danspalen, bedden, seksstoelen en andere 

objecten die kenmerkend zijn voor deze branche.

Genitaliën
Zoals iedereen die zichzelf een keer helemaal van kleding heeft 

ontdaan wel gemerkt zal hebben, ontbreekt op de avatars waar-

mee we ter wereld komen elk spoor van een geslachtsdeel. En we 

zijn dan ook aangewezen op de creativiteit van derden die hier alle 

denkbare oplossingen voor hebben bedacht. Een van de bekendste 

aanvullingen op dit gebied is de 

zogeheten ‘ Xcite HUD’, die voor 

beide seksen wordt verkocht in 

verschillende prijsklassen. Zo 

krijgen we niet alleen genitaliën 

aangemeten, maar worden er 

op de erogene zones objecten 

aangebracht waardoor de avatar 

reageert als er door een ander 

op geklikt wordt. Hierbij krijgt 

degene die deze erogene zones 

betast een menu voorgeschoteld waaruit men kan kiezen welke 

handeling er wordt uitgevoerd. De ander zal dan reageren middels 

animaties en eventueel ook geluiden en tekst in het chatscherm. 

De Xcite HUD behoort zo’n beetje tot de standaarduitrusting van 

escorts en wordt tevens heel veel aangeschaft door stellen die hun 

seksuele pleziertjes liever thuis of op een andere locatie ten uit-

voer brengen. Natuurlijk is een Xcite geen voorwaarde om deel 

te nemen aan erotische activiteiten en zijn er voldoende alterna-

tieven te koop die je kunt gebruiken voor een virtueel seksleven. 

En ben je een beetje handig met bouwen, dan is het niet moeilijk 

om zelf iets te fabriceren, zodat je in ieder geval niet meer hoeft 

rond te lopen als Donald Duck die ook al sinds zijn geboorte een 

geslachtsdeel moest ontberen.

Een zoekactie naar Xcite levert 

altijd voldoende resultaten op.
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 Kinderen
Blijkbaar heeft men nadat men is getrouwd de behoefte aan één 

of meer schreeuwende koters in huis en ook dat is mogelijk in 

SL. Voor de goede orde, je kunt niet zomaar zwanger raken na 

een potje cyberseks. Hiervoor bestaan speciale producten zoals 

bijvoorbeeld de ‘ Conception HUD’ waar gedurende een periode 

van 21 dagen wordt bijgehouden wanneer 

het beste moment is om over te gaan tot 

conceptie. Er is met deze HUD een kans 

van 70% dat de vrouw zwanger raakt, dus 

dit kan nog wel eens voor een spannende 

tijd zorgen. Bewoners die vinden dat er al 

genoeg mensen op de wereld zijn, kunnen 

ook besluiten om een kind te adopteren bij 

een van de vele adoptiebureaus. Aangezien minderjarigen niet zijn 

toegestaan in SL (die moeten  SL Teen gebruiken), wordt de rol van 

deze kinderen gespeeld door volwassen bewoners die blijkbaar 

terugverlangen naar hun kindertijd en deze willen herbeleven. 

Het mag sommige lezers wellicht allemaal erg vreemd in de oren 

klinken, maar vergeet niet dat sommige bewoners zich uitleven in 

een vergaand  rollenspel waarbij dergelijke verschijnselen het zout 

in de pap kunnen zijn. Pas op, er zijn ook rakkers die de ouders 

financieel proberen kaal te plukken en er alleen op uit zijn om aan 

gratis kleding en items te komen.

Van baby tot tiener, het is allemaal mogelijk. Stellen met een kinder-

wens kunnen een advertentie plaatsen bij een  adoptiebureau.
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 Slavenmarkt
Een ander verschijnsel op erotisch gebied dat je in SL kunt tegen-

komen is de zogeheten ‘slavemarket’. Er zijn verbazingwekkend 

veel mensen die het leuk of spannend vinden te experimenteren 

met zaken op seksueel vlak die ze normaliter nooit zouden dur-

ven. Een van die dingen is het experimenteren op gebied van bon-

dage en SM, kortweg aangeduid met  BDSM. Aangezien men in deze 

virtuele wereld nooit fysieke pijn zal ervaren, zijn er ongelooflijk 

veel mensen die hun heil zoeken in speciale clubs waar men zich 

hiermee bezighoudt of bouwt men zelf een keldertje waar men in 

eigen omgeving experimenteert op dit gebied. 

Hierdoor zul je nogal eens wat bewoners tegenkomen die aan de 

ketting van hun geliefde meester of meesteres lopen. De ketting 

wordt dan door middel van commando’s of een HUD aangepast in 

lengte wanneer het de meester(es) betaamt.

Ook nu zal menig lezer zich wellicht achter de oren krabben en 

alle vooroordelen van SL bevestigd zien, maar hierbij dient wel 

gemeld te worden dat het maar een klein onderdeel is van hetgeen 

op SL gebeurd. En wanneer je zelf niet actief op zoek gaat naar 

dergelijke clubs, zal het aantal keren dat je hiermee geconfron-

teerd wordt in de praktijk minimaal zijn. En mocht je hier in het 

geheel niet van gecharmeerd zijn, dan heb je altijd zelf de keuze 

je heil ergens anders te zoeken in SL.

Je kunt ook per toeval op een slavenmarkt terechtkomen. En voor je 

het weet heeft men je als een beest in een kooi gestopt.

Maar een superheld heeft er geen enkele moeite mee de rollen al snel 

om te draaien. Overigens tot groot genoegen van deze dame.
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Burgerpraat: Wolkenman Cannoli

Seks vervult duidelijk een behoefte bij 
de bewoners en is maar een onderdeel 
van de maatschappij in SL. Het kan ook 
best opwindend zijn daar het op bepaalde 
vlakken de werkelijkheid goed benadert. 
Natuurlijk ligt het er wel aan met wie 

je seks hebt. Naast het visuele aspect is er ook sprake van 
karakteruitwisseling in het proces van interactie. Binnen een 
relatie in SL biedt de mogelijkheid van seks een manier om 
de relatie spannend te houden. Dat de ander misschien een 
man is, maakt mij persoonlijk niets uit zolang ik het maar niet 
weet. De sleutel in het geheel is perceptie. De beleving op zìch 
is belangrijk en niet wie er aan de andere kant van de lijn zit. 



 139

 Ageplay
Aangezien SL veel ruimte biedt tot rollenspel, zijn er ook ver-

schijnselen waarmee menigeen grote moeite zal hebben. Een van 

die vergaande rollenspellen is het fenomeen ‘ageplay’. In de media 

werd hier enige tijd geleden veel ophef over gemaakt en leidde dit 

zelfs tot kamervragen en de wens om dit verschijnsel aan banden 

te leggen c.q. te verbieden. Hoewel al rap werd gesproken over 

virtuele kinderporno, is enige nuance hier op zijn plaats. Ten eer-

ste zijn het volwassen mensen die ervoor kiezen om zich bezig te 

houden met een dergelijk rollenspel en wordt er wanneer er sprake 

is van echte minderjarigen direct melding van gemaakt bij Linden 

Lab en kan de betreffende speler worden verwijderd. Ten tweede 

vinden dergelijke zaken plaats in een besloten club waar ieder-

een vrijwillig deelneemt aan het geheel en draait het rollenspel in 

veel gevallen niet louter en alleen om seksueel getinte activiteiten. 

Emily Semaphore is 35, speelt in SL een dertienjarig meisje en runt 

samen met haar RL-partner (die ze in SL heeft ontmoet) ‘Jailbait’, 

een club waar men zich richt op volwassenen die zich uitleven in 

ageplaying. Volgens eigen zeggen heeft 50% als doel om hier iets 

mee te doen op gebied van  seks, terwijl de overige 50% zich puur 

richt op het spelen van een kind en hier 

voldoende aan heeft.

Het meest verrassende is wel dat we in een 

interview met Emily kunnen lezen dat zij 

zelf in haar jeugd seksueel is misbruikt en 

dat zij dit heeft kunnen verwerken mede 

dankzij de mogelijkheid van ageplay. Ze 

claimt dan ook dat deze vorm van  rollen-

spel voor haar een therapeutische werking 

heeft gehad. Belangrijk aspect hierbij is, 

zegt zij zelf, dat ze nu op ieder moment 

kan aangeven wanneer ze iets niet wil.

Verbieden?
Iedereen is vrij om een mening te hebben over dit fenomeen en een 

instantie als het Meldpunt  Kinderporno is natuurlijk niet blij met 

deze vorm van virtuele seks, maar of het juist is het te verbieden, 

is maar de vraag. Enerzijds omdat men met behulp van de huidige 

beschikbare techniek toch wel weer middelen zal vinden om hun 

fantasieën uit te leven, en anderzijds is het moeilijk een grens te 

stellen voor het verbieden van zaken die in een virtuele wereld 

plaatsvinden, want er zijn net zo goed onnoemelijk veel wapens 

en drugs en andere seksuele activiteiten in SL te vinden. Toch 

heeft de hele discussie ertoe geleid dat Linden Lab een aantal be-

woners heeft aangeschreven over dit onderwerp en wordt gesteld 

dat zij zich met hun ageplay-activiteiten niet aan de ‘Community 

Standards’ houden. Tevens wijst men erop dat er geen promotie 

omtrent hun eventuele zakelijke activiteiten wordt toegestaan. 

Maar dat is evengoed ongunstig voor de makers van kleding, skins 

en items die worden gebruikt door mensen die in het geheel geen 

seksuele bedoelingen hebben met hun rollenspel als kind. Zoals 

eerder beschreven zijn er zelfs veel mensen die een kind als avatar 

hebben en deel uitmaken van de zogeheten ‘ SL Kids community’. 

Ze worden via een adoptiebureau bij een gezin geplaatst en zien 

het geheel slechts als een rollenspel in optima forma.

Power to the people
Wanneer men zich verdiept zou hebben in de geschiedenis van 

SL, dan zou men weten dat de bewoners van SL graag zelf hun 

boontjes doppen en dat inwoners van SL weinig tot geen behoefte 

hebben aan controle en beperkingen van buitenaf. Een eventueel 

verbod op ageplaying en de hierbij behorende gelegenheden zou 

naar mijn mening dus van de bewoners van SL moeten komen.

Het interview met Emily Semaphore is te vinden op www.second-

lifeherald.com/slh/2007/01/ageplay_in_seco.html.
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 Genderbending

De mogelijkheid om in een virtuele wereld te experimenteren met je 

sekse is voor een bepaalde groep bewoners een aantrekkelijke op-

tie. De engelse term voor sekse/geslacht is ‘gender’ en mensen die 

een ander geslacht aannemen noemt men ook wel ‘ genderbenders’. 

Er is een behoorlijk percentage van de inwoners van SL dat regel-

matig switcht van sekse of louter als vrouw in SL door het leven 

gaat terwijl men in werkelijkheid een man is. Andersom komt dat 

natuurlijk net zo goed voor, hoewel dat minder vaak gebeurt.

Er is onderzoek over genderbending in SL gedaan via een poll op 

de website van Linden lab. Het is opvallend dat de resultaten van deze poll niet eens zo veel 

verschil tonen met die van Linden Lab. Ook hier zie je dat mannen 

eerder geneigd zijn een uitstapje te maken naar een avatar met 

het tegengestelde geslacht, en dat men over het algemeen gewoon 

kiest voor hetzelfde geslacht als men in werkelijkheid heeft. 

Maar vergeet niet dat escorts een van de beroepsgroepen is waar-

mee veel geld verdiend kan worden. Het is dus niet zo verwonder-

lijk dat er ook mannen zijn die zich een extra avatar aanmeten om 

hiermee inkomsten te vergaren. 

Virtueel leven of niet, wees wel eerlijk over je 

werkelijke sekse tegenover mensen die je leert 

kennen. Wanneer je dit verzuimt, loop je anders 

gegarandeerd het gevaar dat je vrienden zult kwijtraken. 

Als je iemand na een week over je werkelijke sekse inlicht, 

zal men dit over het algemeen toch als minder schokkend 

ervaren dan wanneer je na maanden aankomt met het ver-

haal dat je eigenlijk een man of een vrouw bent. Je bent er 

natuurlijk helemaal vrij in of je dit nu wel of niet doet, maar 

draag wel zelf de eventuele consequenties van je keuze. 

Hoewel veel mensen gewoon hun werkelijke sekse aanhouden, 

zien we ook dat er wel degelijk een groep gebruikers op SL is die 

experimenteert met genderbending. Omdat het merendeel van de 

deelnemers aan deze poll overwegend Amerikanen geweest zul-

len zijn, heb ik gevraagd een soort gelijke poll op de Nederlandse 

website Secondlife-NL (www.secondlife-nl.nl) te mogen plaatsen. 

Waarvoor overigens nog mijn erkentelijke dank. 

Man met mannelijke avatar 54 %

Man met vrouwelijke avatar  6 %

Vrouw met vrouwelijke avatar 37 %

Vrouw met mannelijke avatar  3 %

In Second Life ben ik:

(Bron: www.secondlife.com)

(Bron: www.secondlife-nl.nl)

Man met mannelijke avatar 41,95 %

Man met vrouwelijke avatar 14,45 %

Vrouw met vrouwelijke avatar 40,05 %

Vrouw met mannelijke avatar  3,55 %

In Second Life ben ik:
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 Genderbenderchecklist
Heb je twijfels over de werkelijke sekse van een dame, dan kun 

je deze checklist gebruiken waarin je tien aanwijzingen krijgt om 

erachter te komen of een vrouw misschien toch een man is:

Seks & relaties

Tel na het doorlopen van deze checklist hoeveel onderdelen je 

hebt kunnen afvinken.

8 - 10 punten
Je kunt er vrijwel zeker van zijn dat deze dame een hele zware 

stem heeft, een dikke buik, een baard van twee weken en een 

kratje bier naast zich heeft staan.

5 - 7 punten
Niets is zeker in SL, maar waar rook is, is vuur. Vraag eens of ze je 

kan helpen met een script om je vliegtuig te laten vliegen. Of geef 

haar een paar mooie schoenen. Als ze die niet binnen 30 seconden 

heeft aangedaan, weet je genoeg.

3 - 5 punten 
Het kan natuurlijk zijn dat je te maken hebt met een dame met 

iets te veel testosteron, maar ik zou maar eens een gesprek over 

voetbal met haar aanknopen om geheel zeker van je zaak te zijn.

 

1 - 2 punten
Je ziet waarschijnlijk spoken, maar blijf alert.

Ze heeft geen profielfoto en haar profiel staat 

vol met hitsige taal.

Ze heeft enorme borsten, absurd grote ogen en draagt 

i.p.v. custom of flexihair iets dat lijkt op een spons.

Ze heeft elke dag dezelfde kleren aan en heeft 

maar één paar schoenen.

Haar kleding bestaat uit de meest vreemdsoortige 

kleurcombinaties.

Ze toont geen interesse voor jouw nieuwste outfit.

Ze weet verrassend veel over bouwen en scripten.

Als je vraagt wat haar RL-beroep is, blijkt ze 

in de ICT-sector te werken.

Je hoort haar wel érg vaak vloeken.

Ze praat voortdurend over voetbal en weet je zonder 

enig probleem uit te leggen wat buitenspel is.

Ze zegt zin in seks met je te hebben, terwijl je elkaar 

nog maar net drie minuten kent.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Clubs zijn er in alle soorten en maten. Je hebt de populaire 

disco’s waar mensen gezellig bij elkaar komen om een beetje te 

dansen met vrienden of juist nieuwe mensen te ontmoeten. Maar 

het zal je niet verbazen dat er beduidend meer clubs zijn gericht 

op seks in alle denkbare vormen. Er bestaan erg veel clubs die 

zich richten op bondage SM (BDSM), op slavenhandel of nog meer 

extreme vormen van erotiek. 

The Edge
Edge (126,127,101)

Dit is een van de oudste en best lopende clubs van SL waar veel 

mensen komen om te dansen, te chatten, op zijn tijd eens lekker 

te genieten van een lapdance of om een half uurtje privé te gaan 

met een van de aanwezige escorts.

Er worden geregeld wedstrijden gehouden voor bijvoorbeeld de 

leukste avatar, het best uitziende koppel of iets dergelijks en er 

worden regelmatig gratis items weggegeven aan bezoekers.

Het is zeer ongepast om op het podium van dansers 

uit de club te staan, hoe verleidelijk die paal er ook 

uitziet. Je mag daar, als je niet in de club werkt, geen 

gebruik van maken. En ook niet héél even proberen. Je kunt 

hier namelijk voor gebanned worden.

 Clubs
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Hard Core sex & Stripclub
Yangbaechu (176,17,627)

Aansluitend aan de Hard Alley 

vinden we behalve veel erotisch 

georiënteerde winkels nog een 

andere club waar men net weer 

een stapje verdergaat. In deze 

club staat onder andere een 

paard op stal en dat het arme 

dier misbruikt wordt voor de 

seksuele uitspattingen van de 

bezoekers is een ding dat wel 

zeker is.

Hard Alley
Yulmu (146,240,621) 

Een bijzonder grote club die 

door de enorme hoeveelheid 

gangen en kamers helemaal 

de beoogde sfeer van een eros-

centrum uitstraalt. Je loopt 

hier echter wel tegen zaken 

aan die het daglicht niet altijd 

kunnen verdragen. Dus de al te 

preutse lezers slaan deze plek 

beter over. Toch nieuwsgierig 

geworden? Let’s go!
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Latexia Space Station is doorgaans druk bezocht en het laden van alle 

aanwezige producten kan flink wat tijd in beslag nemen. Loop vooral 

een beetje rond om alle textures en objecten te laden.

Latexia Space Station
Fetish VooDoo (121,113,86) 

Ligt je smaak qua kleding in de lijn van latex, leer en rubber, dan is 

dit een van de beste winkels die je kunt tegenkomen op het gebied 

van BDSM. Het assortiment is heel erg uitgebreid. Je kunt hier niet 

alleen zeer uitdagende en sexy kleding kopen, maar ook eventuele 

hulpstukken en speeltjes zijn hier ruim voorhanden. De kleding is 

niet altijd even goedkoop, maar als je de tijd neemt de hele winkel 

te bekijken, kun je ook met een krappe beurs aardig slagen. 

Wanneer je bent uitgewinkeld, loont het overigens de moeite om 

eens naar buiten te kijken en dan af te dalen naar de begane grond. 

Want van alle pikante zaken die je in dit ruimtestation kunt vin-

den is beneden geen spoor te bekennen en lijkt het op het eerste 

gezicht een heel vredig en onschuldig dorpje.
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Wendy LeMay·s Estate
Crystal (147,141,260)

De drempel om te experimen-

teren met je seksualiteit ligt 

in een virtuele wereld stukken 

lager. Dat is niet in de laatste 

plaats omdat men desgewenst 

volledig anoniem is. De term 

‘genderbending’, het veran-

deren van geslacht, is in dit 

kader al een paar keer gepas-

seerd. Heb je als man ooit de 

behoefte gevoeld om in de tra-

vestie ‘te gaan’, dan ben je op 

deze plek aan het juiste adres. 

Hier worden namelijk mannen 

vrijwillig en onder vakkundige 

begeleiding van de aanwezige 

dames (maar daar valt dus 

over te twisten) tot vrouw ge-

transformeerd. Na het behalen 

van je certificaat mag je als 

escort aan de slag in de club 

van Wendy.

Club Arsheba
Arsheba2 (124,165,601)

Deze club is zelfs zo druk dat 

er een tweede region onder de-

zelfde naam bij moest komen 

om alle bezoekers te kunnen 

ontvangen. Ook hier is weer 

ruim voldoende gelegenheid 

om te dansen, om een praatje 

te maken op een iets rustiger 

plekje in de club en natuurlijk 

kun je in een club als deze een 

ruim aanbod aan escorts en 

dansers verwachten. Bezoek 

ook de winkel van deze club. 

Het hele scala aan gebruike-

lijke producten is hier namelijk 

te koop en van prima kwaliteit. 

Liefhebbers van een spelletje 

kunnen zich prima uitleven in 

het casino en zich vergrijpen 

aan de eenarmige bandiet of 

aan een iets milder spelletje: 

Slingo of Tringo. 



Meer dan virtueel
“In mijn echte leven ben ik biseksueel, dus dat maakt het voor mij 

extra makkelijk om zowel met mannen als met vrouwens seks te 

hebben in SL. En ondanks dat het ‘slechts’ virtuele seks is, kan ik 

er ook tijdens een sessie daadwerkelijk opgewonden van raken.

Buiten de seks die ik als escort met klanten heb is het ook nog 

eens heel prettig om op deze manier veel mensen uit de hele we-

reld te ontmoeten waarmee ik van alles kan bespreken en delen. Ik 

vind het leuk om ook te weten te komen waar ze vandaan komen, 

wat ze in hun dagelijks leven doen en dergelijke dingen. Hoewel 

er soms ook heel vreemde klanten tussen kunnen zitten. Zo had ik 

ooit een klant die helemaal niets wilde maar me grof betaalde om 

alleen maar naar me te staren. Maar dit soort klanten zijn natuur-

lijk een uitzondering en ik zou het ook niet leuk vinden als me dat 

elke dag overkwam.

Investeren
Het hebben van een club kan behoorlijk wat kosten met zich 

meebrengen. Aan een club zo vanuit het niets opstarten zal je 

tussen de 75.000 en 100.000 Linden dollar kwijt zijn. Buiten het 

kopen of huren van land heb je ook nog eens investeringen die 

je moet doen in de aankleding van de club. En dan heb je nog 

de aanschaf van bedden, seksstoelen, poses, animaties enzovoort. 

Tips
Een escort die het vak hier serieus neemt, kan echt goed verdie-

nen. Denk hierbij aan L$ 3000 tot 6000 per dag. Daar werk je dan 

gemiddeld drie tot vier uur per dag voor. Maar die vergoeding is 

ook maar relatief, want ik heb ook wel eens een klant gehad die 

me L$ 7000 voor een uur betaalde. Een echt onmisbare toevoeging 

aan je avatar is de ‘Xcite’ HUD. Hiermee kan virtuele seks zo veel 

meer impact hebben en veel realistischer overkomen. Via de Xcite 

kunnen klanten mijn avatar een orgasme bezorgen.

Ruim voorzien
Ik heb erg veel vrouwen die voor mijn club werken. Ruim 30 dan-

sers en 20 escortdames. Om de klanten continu te voorzien van 

escorts is het wel handig zo veel mogelijk mensen vanuit alle plek-

ken op de wereld aan te nemen. Zo kunnen ze elkaar aflossen in 

verband met de tijdzones in elk land. Het is dan wel noodzaak dat 

de meisjes minimaal twee dagen per week werken.

Ik reken 18% commissie voor de fooien die de meisjes ontvangen 

als ze aan het dansen zijn en hetzelfde percentage betalen ze me 

om een klant in een van onze privékamers te ontvangen. Ik kan 

niet controleren wat de meisjes daadwerkelijk hebben ontvangen, 

maar dit is een kwestie van vertrouwen en loyaliteit aan de club.”

 Escortclub: Angel Ogopogo

Angel Ogopogo werkt sinds 2005 als 

escort en heeft een eigen club. Buiten het 

feit dat werken als escort een lucratieve 

bezigheid is, doet ze dit ook omdat ze zelf 

veel plezier beleeft aan de seks.

Mocht je een dame naar wens vinden in Club Angel Ogopogo, dan kun 

je al voor L$50 een half uur gebruik van een van de skyboxes maken.
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Sex and the Server

De zon schijnt en ik sta op een vredig grasveld tussen 
bloemen en vlinders in alle kleuren. Naast een vijver 
met roze waterlelies ligt een uitnodigend hoogpolig 
tapijt met een picknickmand erbij en een fles wijn. 
Bob Ross zou er zijn hand niet voor omdraaien. 
Tot ik op het tapijt ga zitten en volledig onaangekon-
digd begin te masturberen. Naast me speelt een man 
met zijn enorme geslacht. Een andere, eveneens naak-
te man maakt onafgebroken foto’s van me. En achter 
me zie ik hoe een meisje op haar knieën wordt 
genomen door een bodybuilder waar Arnold Schwar-
zenegger jaloers op zou zijn. Terwijl hij haar met 
lange halen berijdt, kijkt hij mij doordringend aan. 
Meteen komt er een bericht binnen: “You’re next, 
hehe”.

“Dit is cyberseks in een compleet nieuw jasje,” meldde  Marie-

Claire van den Berg november 2005 al in Bright Magazine 

over haar ervaringen in Second Life. 

Als je wilt weten hoe deze eerste 

kennismaking met Second Life verder 

verliep, kun je het artikel lezen op 

www.bright.nl/05-sex-and-the-server. 

Marie-Claire schrijft met enige regel-

maat over ontwikkelingen op Second 

Life voor Bright onder de noemer ‘  Sex and the Server’. De 

artikelen zijn vooral gericht op de seksueel gerelateerde 

ontwikkelingen in deze virtuele wereld.

Seks & relaties

 Ik vind het op zich wel grappig dat er 
mogelijkheden voor cyberseks in SL zijn. 
Direct de eerste week dat ik op SL was, 
kwam ik er eigenlijk bij toeval mee in 
aanraking. Het was in ¶De Molen· waar 
ik een paar freebies kreeg die na enige 

inspectie een aantal vreemde apparaten bevatten. Er was nog 
een andere newbie in de buurt toen ik de apparaten neerzette 
en voor ik het wist waren we samen druk bezig alles uit te 
proberen. Maar we hielden overigens onze kleren wel aan. Ik 
vond het best grappig om te zien maar daar blijft het voor mij 
wel bij. Betalen voor seks in SL doe ik al helemaal niet. Maar ik 
kan me best voorstellen dat er mensen zijn die dat wel doen. 
Net zoals het rollenspel. Dat zal voor veel bewoners best een 
geschikte manier zijn om dingen uit te proberen die men in 
het werkelijke leven niet zo snel zou doen, maar aan mij is het 
niet besteed.

Burgerpraat: Wietje Montgolfier

Seks in SL maakt onderdeel uit van mijn 
inkomen door mijn werk als escort. Het 
kan heel spannend zijn om te merken dat 
iemand aan de andere kant van de wereld 
opgewonden raakt van deze cyberseks. 
Ik heb ook gemerkt dat ik veel meer durf 

dan in mijn RL. Ik voel me in SL veilig en heb ook het gevoel 
zelf ¶in charge· te zijn. Dat vind ik wel erg prettig. 

Burgerpraat: Bobbie Baobob



Life of Zebra
This is not a lovesong
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Waarom ik een zebrapak draag
Ik liet al eerder weten dat het een bewuste keuze is geweest geen 

menselijke avatar meer te gebruiken, maar mezelf voortaan in 

een zebrapak te hullen. Het is tijd geworden om dit eens 

nader toe te lichten. 

The Edge
Het begon allemaal in mijn eerste week in Second Life. 

Na mijn eerste avond in Second Life te zijn opgevangen 

door de achteraf gebleken BSL’er Marilyn Murphy werd 

het tijd om op eigen kracht verder op ontdekkingstocht 

te gaan. Met mijn eerste clubbezoek nog vers in het geheu-

gen besloot ik op zoek te gaan naar ‘The Edge’. Dit scheen 

een druk bezochte club te zijn waar het goed vertoeven was. 

Eenmaal aangekomen werd dit ruimschoots bevestigd door het hoge 

aantal bezoekers en de daarbij behorende lag. In plaats van me direct in het 

feestgedruis te storten, besloot ik om eerst maar wat te acclimatiseren en nam 

plaats op een van de banken die in de club stonden. Vol ontzag en verbazing keek 

ik naar de aanwezigen die op hun paasbest uitgedost waren en wild stonden 

te dansen. En er was ook een aantal danseressen dat hiervoor een tafeltje of 

een paal had uitgekozen. Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en nam 

plaats op een bankje waar een langharige brunette sexy dansend op een tafeltje 

te bewonderen viel. Het duurde niet lang voor ik haar via een instant message 

aansprak. Ik vertelde dat ik nieuw was. Zij bleek al ruime tijd in Second Life 

te zijn en in huis bij een paar vrienden te wonen. Terwijl ze daar sexy heup-

wiegend voor me stond, bestookte ik haar met de gebruikelijke vragen die een 

nieuwkomer nu eenmaal heeft, over wonen, werken, geld en dergelijke, maar al 

snel begon onze chat persoonlijker te worden. Zo wisten we daarna vrij snel 

van elkaar waar we in RL woonden, wat voor werk we deden en meer van dit 

soort first life-kwesties. Het leek erop dat het klikte tussen ons en we chatten 

uren door over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ondertussen had ik een 

aantal dansanimaties mogen ontvangen dus mijn passieve houding werd al snel 

ingeruild voor de meest wilde en exotische dansen. De drukte om ons heen en 

de opzwepende muziek merkte ik op den duur niet eens meer op. 

Intussen was ik bovendien druk bezig met fotograferen, want 

ik wilde al die indrukken die ik in deze club opdeed op een 

of andere manier vastleggen. Deze eerste nacht samen 

resulteerde er uiteindelijk in dat ik het weer licht zag 

worden in mijn RL-werkkamer en daarom besloot 

ik het uiteindelijk, met pijn in mijn hart, voor gezien 

te houden. Een mens heeft tenslotte ook zijn slaap 

nodig. Nadat we elkaar aan de vriendenlijst hadden 

toegevoegd, kwam het moment dat ik het programma 

afsloot. Het was opeens onaangenaam stil. Weg was de 

muziek, weg was de gezelligheid en weg was miss X (de 

dame in kwestie wilde niet met name genoemd worden in 

dit boek). Maar ik had wel zo’n vermoeden dat we elkaar de 

volgende dag weer zouden ontmoeten.

Time flies
En dat vermoeden was niet ongegrond, want zodra ik ’s middags weer inlogde, 

duurde het niet lang voor ik een berichtje van miss X kreeg en een teleport 

volgde snel toen ik dit beantwoordde. Het was er blijkbaar ook in Second Life 

het tijdstip nog niet voor om in een club rond te hangen, dus nam ze me mee 

naar allerlei plekken die zij mooi vond. En wederom verstreken de uren of het 

minuten waren en voor ik het wist was het blijkbaar al weer tijd om de club 

met een bezoek te vereren. Zo volgden de dagen elkaar op, waarbij ik door het 

tijdverschil dat er tussen ons bestond mezelf meer en meer uitputte.
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De verloving
Miss X en ik brachten erg veel tijd samen door. Ik leerde haar vrienden kennen, 

ze bood me aan bij haar in te trekken en zo kwam ik ook in aanraking met de 

befaamde erotisch getinte pose balls. Gedreven door mijn nieuwsgierigheid liet 

ik alles over mij heen komen, maar ik had de indruk dat miss X grotere plannen 

met ons had. Dat bleek al snel bewaarheid te worden toen ik werd benaderd 

door een van haar beste vriendinnen die me vroeg of ik er niet voor voelde 

met miss X te trouwen. Zelf nam ik het allemaal niet al te serieus, maar dit was 

wel de ultieme manier om de aspecten van Second Life in een sneltreinvaart te 

leren. Voor ik het wist, vroeg ik haar tijdens een romantisch moment of ze wilde 

verloven. Ik had zelfs een ring voor haar die ik van haar vriendin had gekregen.

De breuk
Ondanks dat ik bij miss X mocht wonen, had ik zelf ook de wens opgevat om 

een stuk land te kopen en hier mijn fotostudio op te bouwen. In eerste instantie 

werd dit toegejuicht, maar toen bleek dat ik veel tijd besteedde aan het bouwen 

en hierdoor minder vaak bij haar was, begon het geklaag. Ze zag me nooit meer, 

ik had geen tijd voor haar, ze was niet belangrijk meer voor me en meer van der-

gelijke verwijten. Waar had ik dat toch eerder meegemaakt? Het tijdverschil tus-

sen onze RL-locaties hielp ook niet mee en ik was al eerder afgestapt van het al 

te lang opblijven en slapen met een opkomende zon. Op een goede dag waarop 

ik mijn studio bijna af had, stond miss X naast me. Ik begroette haar, maar er was 

overduidelijk iets niet in de haak. Dat vermoeden werd bevestigd toen ik merkte 

dat ik een object ontving. Het was de verlovingsring. Einde oefening.

The end
Dat we niet meer zouden trouwen, vond ik niet de grootste ramp. We bleven 

ook vrienden, maar uiteindelijk verwaterde dit allemaal, aangezien ze een aantal 

maanden later alsnog met iemand anders trouwde. ThatSLife, zeg ik dan maar. 

In ieder geval ben ik na deze gebeurtenis snel aan mijn avatar gaan sleutelen en 

heb ik – doordat men ervan uit gaat dat ik een furrie ben – nooit meer te maken 

gehad met dergelijke amoureuze avonturen. En daar prijs ik mezelf tot de dag 

van vandaag gelukkig mee. Aan mijn lijf geen polonaise meer.

Zo’n eerste ontmoeting vergeet je niet snel meer. Het was een bijzondere tijd waarin ik 

veel heb geleerd over Second Life. Gelukkkig hebben we de foto’s nog. 

Er zijn weinig romantische plekken die ik niet heb gezien. 

Ik had dan ook een uitstekende gids.

Gedreven door nieuwsgierigheid liet ik me meeslepen in 

dit liefdesavontuur en was ik ruim vijf dagen verloofd.

Ons ‘eigen huis’ zag ik op den duur niet veel meer.

Als ik er was, viel ik als een blok in slaap op het bed.
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Hoofdstuk 7
 Wonen in Second Life   
De een vindt het voldoende om een kleine skybox te huren, terwijl de 
ander helemaal in stijl woont. Compleet met werkkamer, logeerkamers, 
zwembad, auto voor de deur en helikopter op het dak. 



Op zoek naar woonruimte

Niet iedereen zal de behoefte hebben aan een eigen woning in 

Second Life, maar het aantal bewoners met een thuisbasis is 

desondanks aanzienlijk groot. De wensen voor een eigen stek 

kunnen sterk uiteenlopen; waar de een tevreden is met een 

bescheiden ‘skybox’, kiest de ander voor een riante woning met 

alles erop en eraan.

There·s no place like home
Wanneer je een tijd in SL bent, zal het wel opvallen dat er heel 

wat bewoners zijn die er echt in een huis wonen. De een huurt 

een mooi huis dat kant-en-klaar wordt geleverd, maar er zijn ook 

bewoners die een eigen stuk land kopen om hier een droomhuis 

naar eigen ontwerp te kunnen bouwen. De redenen om een eigen 

thuisbasis te willen, verschillen per individu. Het is ook leuk om 

je vrienden bij je thuis te kunnen uitnodigen en hier bijvoorbeeld 

met elkaar naar een film te kijken. Er zijn ook bewoners die het 

prettig vinden om een plek te hebben om zich in alle rust te kun-

nen omkleden of een werkplek zoeken om te bouwen. En natuur-

lijk voor activiteiten van amoureuze aard.

Huren
Wanneer je niet van plan bent om al te veel geld uit te geven aan 

je verblijf in SL, kun je besluiten om een huis te huren in plaats 

van te kopen. Er gelden soms beperkingen voor huurwoningen wat 

betreft het plaatsen van eigen meubels en andere woondecoratie, 

maar meestal krijg je wel een bepaald aantal prims tot je beschik-

king en mag je wel degelijk je eigen spullen gebruiken om het huis 

in te richten. Aan het huis zelf mag je niets verbouwen zonder 

daar eerst toestemming voor te vragen aan de verhuurder.

 Skyboxes
Het huren van een skybox is behoorlijk populair, omdat het een 

gulden middenweg is tussen de wens tot een eigen stek en het 

voornemen niet te veel geld aan wonen uit te geven. Zoals de naam 

al doet vermoeden zijn ze hoog in de lucht te vinden en blinken ze 

over het algemeen niet uit in luxe, maar het biedt bewoners toch 

de privacy die ze zo nu en dan willen hebben. Het is mogelijk een 

skybox te huren, maar je kunt er ook genoeg als freebie vinden en 

ze op je eigen of gehuurde land plaatsen. Of liever gezegd in de 

lucht bóven dit stuk grond. Om het je vrienden makkelijker te ma-

ken je te bezoeken, kun je een teleporterscript beneden plaatsen 

waarmee men op die manier naar je skybox kan komen. Een bij-

komend voordeel van hoog in de lucht wonen, is dat hier meestal 

veel minder lag te bespeuren is.

Wie van zijn rust houdt, kan in een zogeheten skybox wonen. 

Zo hoog tussen de wolken zul je niet bijster veel last hebben van 

onverwacht bezoek. En mocht je ècht helemaal geen visite willen, dan 

schaf je een ‘homeguard’ aan die ongenode gasten voor je verwijdert.
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Hutje (op de hei)
Een andere goedkope woonplek is een hut waarmee je een zeer 

bescheiden ruimte hebt om je om te kunnen kleden of je avatar 

aan te passen of iets dergelijks. Een hut kost je rond de L$ 75 

per week en biedt een goede ma-

nier om voor jezelf uit te vissen of 

je daadwerkelijk behoefte hebt aan 

een eigen plek. Mocht dat het geval 

zijn, dan kun je natuurlijk zonder 

enig probleem op zoek gaan naar 

een grotere woning. 

Luxer wonen
Woon je liever wat groter, dan kun je op vele plekken terecht om 

iets naar wens te vinden. Gebruik hiervoor de zoekoptie van SL 

in de tab ‘  Classifieds’. Voordat je investeert in eigen meubels en 

dergelijke, is het ook mogelijk een geheel ingerichte villa te huren, 

veelal voorzien van whirlpool, zwembad enzovoort.

De juiste buurt
Het spreekt voor zich dat je in een leuke omgeving wilt wonen. 

Let erop of de region of SIM waar het huis staat enige samen-

hang heeft en of het er niet te druk is doordat er bijvoorbeeld een 

casino of club in dezelfde omgeving is. Niemand wil in een hel van 

lag wonen, dus mijd zulke plaatsen. Als je het idee hebt dat er 

nog van alles gebouwd zal gaan worden door eventuele toekom-

stige bewoners, vraag dan of daar regels voor zijn opgesteld. Zo 

voorkom je dat er van de ene dag op de andere een gedrocht van 

een kantoor voor je huis komt te staan, of het zojuist genoemde 

casino. Ook al bevalt een plek je helemaal, probeer toch niet over-

haast te beslissen maar vraag eerst goed naar alle voorwaarden.

Een rustieke omgeving en leuke buren. Wat wil een mens nog meer? 

In de SIM ‘Henderson’ is vast nog wel iets te huur.

Je hoeft niet direct al diep in de buidel te tasten om eens een weekje 

te ervaren hoe het is een eigen plek te hebben. Huur een vila!

Wonen in Second Life



Een  eigen huis? Eerst  land kopen!

Een huisje huren is natuurlijk een uitstekende start om te wennen 

aan het burgerschap in Second Life . Maar wat te doen wanneer 

je helemaal je eigen huis wilt? En of dat nou een zelfgebouwd of 

een  voorgefrabicreerd huis is, je zult eerst land moeten kopen.

Landje veroveren
Voor je besluit land te kopen, is het prettig eerst wat kennis te 

hebben over het systeem dat hierachter zit. Voor je het weet heb 

je jezelf op kosten gejaagd en zit je hier voor een bepaalde tijd aan 

vast. Daarom even een aantal zaken voor je op een rij.

Juiste account
Allereerst kun je alleen met een ‘ premium account’ land kopen. 

Als je een ‘ free basic account’ hebt zul je echt moeten upgraden 

via http://secondlife.com/account/membership.php. Als je er al 

zeker van bent dat je een jaar gebruik wilt blijven maken van je 

land, dan ben je stukken goedkoper uit wanneer je in één keer 

voor een jaar betaalt. Mooie bijkomstigheid is dat je ook nog elke 

week L$ 300  zakgeld krijgt en een bonus van L$ 1000 na de up-

grade. De eerste 512 m2 land mag je 

kopen zonder dat dit extra kosten met 

zich meebrengt. Wil je nog meer land 

kopen, dan komen daar maandelijkse 

kosten bij. Dit is de ‘ tier fee’, noem het 

pacht, die je voor het extra land betaalt. 

De afbeeldingen op deze pagina tonen 

de maandelijkse kosten. Kijk voor de 

huidige prijzen op http://secondlife.

com/community/land.php.

 First land
Tijdens het maken van dit boek werd het zogeheten ‘first land’ 

afgeschaft. Hiermee bood Linden Lab alle premium accounts de 

mogelijkheid om voor L$ 1 per m2 land te kunnen kopen. Zo had 

iedereen de kans om zich te settelen en een plek voor zichzelf te 

hebben zonder direct de hoge prijzen van particulieren te hoe-

ven betalen. Echter veel kersverse landeigenaren verkochten het 

land direct weer met vette winst door aan particulieren of aan 

landlords die ermee verder speculeerden. De prijzen van land zijn 

mede hierdoor de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. Door 

alle fraude met dit van oorsprong idealistische inititatief, besloot 

Linden Lab het ‘First Land Program’ dan ook maar af te schaffen. 

Hiermee hoopt men te bereiken dat de huidige landprijzen weer 

zullen dalen en dat het zuidelijke continent zal gaan groeien.

Om land te kunnen kopen, heb je een premium account nodig. Zoals 

de prijslijst laat zien, is het goedkoper om direct voor een heel jaar te 

betalen. De koers van de euro levert hierbij overigens nog weer extra 

voordeel op.
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Een region of  SIM kan één eigenaar hebben die al 

het land voor zichzelf gebruikt, maar meestal zijn 

regions onderverdeeld in kleinere stukken land, 

‘parcels’ genaamd, die worden verhuurd of verkocht aan 

derden. Een region of SIM kan men vullen met huizen, clubs, 

winkels en dergelijke, maar er zijn beperkingen aan het 

aantal beschikbare prims. Een SIM/region kan totaal 15.000 

prims bevatten. Ook al lijkt dat aardig wat, in de praktijk 

heeft men vaak binnen afzienbare tijd een nijpend tekort 

aan deze bouwstenen. 

Het is mogelijk een  parcel of een deel ervan aan een ‘group’ 

toe te kennen. Dit wordt ‘deeding’ genoemd. Het levert 

10% extra land en prims op wanneer je land ‘deed’ aan een 

group. Het vormen van een group kan tevens een prima 

manier zijn om gezamenlijk een hele region of SIM in bezit te 

krijgen. Als iedereen een stuk land koopt in hetzelfde gebied 

en men ‘schenkt’ dit aan de group, dan heeft de hele groep 

daar uiteindelijk profijt van. Op die manier kan men met de 

hele group bepalen wat men wil uitstralen met het gebied en 

zelfs samen bouwen in de betreffende parcels. Je hebt mini-

maal twee leden nodig om een  group aan te maken. Dit kost 

overigens wel eenmalig L$ 100. 

Een paar voordelen zijn onder meer dat je gezamenlijk 

objecten kan delen of objecten als een soort mail attachment 

kunt versturen aan de hele group. Leden van een group kun-

nen samenwerken aan het bouwen in de region of SIM. 

Ook de mogelijkheid om alle groupmembers in één keer een 

bericht te sturen en de optie om leden te laten stemmen over 

een voorstel (‘proposal’), maakt het bij projecten makkelijk 

samen beslissingen te nemen.

Hoewel hier wordt gesuggereerd dat je dit land kunt kopen zonder 

premium account, is dat toch niet ‘the real thing’. Zoals te zien, 

betaal je eveneens nog US $13,50 per maand aan ‘tier fee’.

Hoewel het kopen van land wel wat duurder is geworden, is er nog 

voldoende te vinden via de zoekoptie (kies de tab ‘Land sales’).

Wonen in Second Life



Zelf bouwen of niet?

Eenmaal in het bezit van een eigen parcel heb je nu de mogelijk-

heid helemaal zelf te bepalen wat voor een huis je hier neer zult 

zetten. De vraag is echter of je het huis zelf vanaf de grond moet 

bouwen, of dat je kiest voor een ‘house-in-a-box’ oplossing.

 Prefabs
Eenmaal in bezit van eigen land, wil dat nog niet zeggen dat je 

verplicht bent te gaan bouwen. Zeker voor de nieuwkomer is dit 

een karwei waar het een en ander bij komt kijken. Je kunt dus ook 

besluiten er in eerste instantie een zogeheten ‘prefab’ te plaatsen. 

Wat in RL nog maar in de kinderschoenen staat, is in SL gemeen-

goed geworden: voorgefabriceerde woningen die je met enkele 

handelingen op je land kunt neerzetten. Het is tevens mogelijk 

een prefab naar eigen wens aan te passen, dus je kunt altijd een 

muurtje uitbreken of er juist bijplaatsen. De muren een ander be-

hangetje geven of iets dergelijks is een kwestie van het aanpassen 

van de textures.

Free house
Er is een ruime keuze in prefabwoningen en de prijzen lopen uit-

een van gratis huizen die je kunt vinden op freebieplekken tot hui-

zen van een paar duizend Linden dollar. Wanneer je in het begin 

Help Island helemaal hebt doorlopen, heb je wellicht een dergelijk 

gratis huis in je inventory gestopt dat nu dan mooi van pas komt. 

Zo’n gratis huis is ook een prima manier om alvast een onderko-

men te hebben, terwijl je aan je eigen droomhuis bouwt. Mocht je 

voldoende ruimte op je land hebben om er twee huizen op na te 

houden, dan is het mogelijk je nieuwe huis eerst op een rustige 

plek boven je land te bouwen met de ‘ Private Workspace’.

Op Help Island is het huis uit deze afbeelding geheel gratis op te 

halen en ben je voorlopig even onder de pannen.

Met het product ‘Private Workspace’ kun je in alle rust aan je nieuwe 

huis werken tot het af is. Daarna is het een kwestie van het hele huis 

bewaren en op je land plaatsen.
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Perfect Prefabs
Perfect Prefabs Cyan (127,128,26)

Hier vind je een megagrote en een schitterend uitziende winkel die 

zich richt op producten die het landschap of huis verrijken door 

middel van tuinen, zwembaden, watervallen, stranden met bijbe-

horende strandhuisjes, parkjes enzovoort. Echt een heel erg mooie 

winkel waar je beslist moet kijken, al is het maar om enig inzicht 

te krijgen in wat er allemaal voor fraais gemaakt wordt op dit ge-

bied. Het voordeel 

van deze voorgefabri-

ceerde producten is 

dat het enige dat je 

na aankoop nog hoeft 

te doen, de tuin uit de 

doos halen en deze 

op de gewenste plek 

op je land plaatsen.

Gardens of Bliss
FuturePerfect (240,59,502)

Ook hier een hele SIM die is ingericht met voorgefabriceerde tuinen, 

bomen, planten en bloemen of een aquarium met vissen naar 

keuze. Zoek je een waterval, zwembad of een spa, dan is dit de 

juiste plek. Buiten al 

dit natuurschoon kun 

je hier huizen, meu-

bels en textures aan-

schaffen. De prijzen 

zijn pittig, maar de 

producten zijn met 

veel zorg en oog voor 

detail gefabriceerd.

Wonen in Second Life

Mijn huis in SL is het mooiste dat ik heb. 
Het is een voorgefrabiceerd huis, maar 
ik heb hier zelf allerlei aanpassingen aan 
gedaan om er onze plek van te maken. Ik 
ben hier de meeste tijd aanwezig met mijn 
familie, Kyra en onze twee kinderen. We 

hebben een halve SIM tot onze beschikking en kunnen dus 
ruimschoots genieten van een tochtje met de boot, jetskiën, 
zwemmen, scubaduiken en dergelijke. Het is hier allemaal 
mogelijk. Ik vind het wel belangrijk een eigen plek in SL te 
hebben. Zo kun je weer een beetje tot rust komen.

Burgerpraat: Stephen Venkman

Ik ben van nature gehecht aan intimiteit, 
aan mijn eigen mensen en spullen dicht 
om me heen. Het geeft me een geborgen 
en vrij gevoel om de beschutting van vier 
muren te hebben op SL, net als in het 
echte leven. Vanuit die vertrouwde basis 

ga ik op reis en haal ik mijn kattenkwaad uit. En dan komt er 
nog als praktisch voordeel bij dat ik de 88 outfits en andere 
niemendalletjes uit mijn immer groeiende inventory nu achter 
gesloten deuren en gordijnen kan passen en keuren. 
En als laatste niet te versmaden punt heeft mijn huis het 
enorme voordeel van een zelfgekozen bed met ingebouwde 
en fabuleuze animaties. Mijn lieveling en ik spelen daar graag 
zonder toeziend oog.

Burgerpraat: Bibs Burns 



Een sandbox is niet alleen een goede plek om te bouwen, maar ook 

een geschikte locatie om mensen te ontmoeten en alles over bouwen 

te leren door gewoon te kijken wat anderen aan het doen zijn.

 Sandbox
Als je aan je huis wilt werken dan kan dit direct op je eigen land 

of zoals gezegd boven je land, maar je kunt ook een van de vele 

‘sandboxes’ bezoeken. Het voordeel hieraan is dat het geen ramp 

is als er per ongeluk prims op een andere plek dan jouw land te-

rechtkomen. Dat gebeurt zeker in het begin nogal eens wanneer je 

een prim verplaatst en de prim, door een onhandige beweging van 

jouw kant, 120 meter verderop terecht komt. Dan staat jouw muur 

ineens in de huiskamer van je buren. Niet iedereen zal zich daar 

even snel over opwinden, maar sommige bewoners zijn daar weer 

minder makkelijk in. Daarom is het veiliger om je in het bouwen 

te bekwamen in een sandbox, die je overigens via de zoek-optie 

van het programma kunt vinden. De zandbakken worden elke 12 

uur schoongemaakt, dus moet je wel op tijd je creaties in je inven-

tory bewaren. Het schoonmaken van de zandbak wordt van tevo-

ren aangekondigd, en dat geeft je de tijd alles te bewaren wat je 

niet kwijt wilt raken. Je mislukkingen kun je eventueel laten lig-

gen, maar het is wel zo netjes dit zelf op te ruimen door alles in de 

trashcan te zetten met behulp van de optie Delete in het taartme-

nu. Het kan bovendien heel leerzaam zijn wat tijd in de zandbak-

ken door te brengen en je ogen goed de kost te geven. Je ziet hoe 

anderen bouwen, kunt meestal wel een praatje met de mensen 

maken en zodoende tips en trucs leren of hulp krijgen van men-

sen die al meer ervaring hebben. 
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Ik ben dakloos. Ik zie persoonlijk het nut niet 
van het bezitten van een huis. Een eigen zaak, 
club of iets dergelijks uiteraard wel. Maar een 
huis zodat je avatar kan zitten? Nope…

Burgerpraat: Faye Steenbock

Ik heb mijn huis zomaar van iemand gekregen. 
Het is niet heel belangrijk, maar soms wel fijn 
als je met iemand samen wilt zijn. En een eigen 
plek is ideaal om dingen te kunnen bouwen. 

Burgerpraat: Evyuna Enigma 
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Het loont de moeite niet zomaar te gaan bouwen, maar eerst een 

schets te maken met de indeling van het huis. Of zoals in bovenstaan-

de afbeelding een compleet bouwplan op schaal te gebruiken.

Het is niet altijd mogelijk compleet  plat land als in deze afbeelding te 

kopen. Het is natuurlijk wel het makkelijkste om daar op te bouwen.

Een van de bewuste keuzes die Linden Lab heeft 

gemaakt in het spel is dat objecten, gebouwen 

enzovoort niet in een extern 3D-programma als 

Maya, Lightwave e.d. gemaakt kunnen worden om deze te 

importeren in SL. Dat is aan de ene kant onhandig voor die 

mensen die een bepaald 3D-pakket al goed beheersen en liever 

in hun favoriete 3D-editor zouden werken, in plaats van 

opnieuw een andere gebruikersinterface te hoeven leren. Het 

ontbreken van een mogelijkheid uit andere 3D-programma’s 

te importeren, heeft wel het effect dat je altijd mensen in-

world aan gebouwen en dergelijke zìet werken. De bedrijvig-

heid die je waarneemt als je een beetje aan het rondvliegen 

bent door de wereld van SL biedt een veel hogere belevings-

waarde en dit is een stuk leuker dan wanneer er van de ene 

dag op de andere een compleet nieuw huis tegenover je staat. 

Wat natuurlijk wel kan voorkomen. Zò heb je een schitterend 

uitzicht voor je huis en zò kijk je tegen een blinde muur aan. 

Er bestaat in SL niet zoiets als een schoonheidscommissie of 

buurtvereniging die hier tegen kan protesteren. Maar is de 

buurman of buurvrouw echt heel asociaal bezig, dan kun je 

deze natuurlijk altijd een instant message sturen om te vragen 

of ze een beetje rekening willen houden met jouw uitzicht. In 

sommige regions bestaan er overigens wel degelijk regels over 

wat wel en niet toelaatbaar is. Die regels kun je terugvinden 

als je naar het menu ‘World’ en dan ‘About Land’ gaat en de 

tab ‘Covenant’ leest. Hierin staan onder andere de regels en 

voorwaarden opgesteld die gelden voor verkoop van het land, 

het eventuele thema van de region/SIM waarop het land zich 

bevindt en aan welke regels je je moet houden. Niet iedere 

region heeft een  convenant opgesteld. Dit is dus wel iets om op 

te letten voordat je ergens een stuk land koopt.
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Life of Zebra
Home sweet home

Hoofdstuk 7

158

First land
Ik heb het nog mee mogen maken dat Linden Lab nieuwe bewoners 

de mogelijkheid bood tot aankoop van zogeheten ‘first land’. 

In verhouding tot de huidige prijzen was dit spotgoedkoop 

(512 m2 voor L$ 512) en dus een prima manier om te star-

ten. Toen ik na enkele weken mijn eerste land kocht, was 

ik als een kind zo blij. Het enige nadeel dat ik tegenkwam 

was het feit dat ik omringd was door afschuwelijke pre-

fabhuizen, dus ik besloot daarom mijn studio naar 300 

meter hoogte te verplaatsen. Beneden had ik een cir-

kel geplaatst die als referentie diende om naar boven te 

kunnen vliegen. Later heb ik hier een lift geplaatst zodat 

bezoek op een luxere manier in mijn studio kon komen.

Verhuizen
Uiteindelijk ben ik toch op zoek gegaan naar een betere locatie en vond 

deze tenslotte in Grass. Een toepasselijkere naam voor een Nederlander in 

Second Life kon ik me eigenlijk niet bedenken. Zo werd ik voor het luttele 

bedrag van L$ 1500 eigenaar van een perceel van 512 m2 in een SIM dat eigen-

dom is van Lee Ludd. Deze supersympathieke Amerikaan heeft hier een van 

de grootste zaken waar je terecht kunt voor deuren en ramen. Deze handel 

heeft hem geen windeieren gelegd, want hij betaalt deze en een naastliggende 

SIM louter met de inkomsten van zijn winkel en het verhuren van een aantal 

bescheiden huisjes voor een zeer lage prijs. Er is tevens een openluchttheater 

aanwezig waar ik het eerste optreden van de Haagse cabaretier Sjaak Bral heb 

mogen verzorgen tijdens Oud en Nieuw van 2006.

Bouwen
Hoewel je zou kunnen stellen dat ik een woonruimte heb, gebruik ik mijn huis 

als gallerie, studio en winkel. Ik heb het geheel helemaal zelf gebouwd en ik 

denk met weemoed terug aan deze tijd, omdat het buitengewoon leuk is om 

dit te doen. Eenmaal gebouwd veranderde ik er niet veel meer aan. Hoewel ik 

op den duur met een veel voorkomend probleem kreeg te maken; een nijpend 

tekort aan beschikbare prims. Om deze reden heb ik er sinds kort een 

stuk land bijgehuurd dat aan mijn eigen perceel grenst. Ik had 

dit ook kunnen kopen, maar ten eerste zijn de landprijzen 

exorbitant gestegen en ten tweede had ik geen behoefte 

aan de extra maandelijkse kosten in de vorm van een 

‘tier-fee’. Ik heb mijn huur in één keer voor een jaar in 

L$ kunnen betalen met de opbrengsten uit Second 

Life. Ik huurde eerst een winkelruimte en ben dus 

eigenlijk nu even duur uit als voorheen. Ik vind het 

echter wel een groot voordeel om mijn winkel aan 

huis te hebben in plaats van mensen weer naar een 

andere locatie in Second Life te moeten verwijzen.

Uitbreiding
Buiten het feit dat ik mijn extra land heb benut om mijn vendors 

te plaatsen waarmee ik mijn werk verkoop, kan ik nu ook meer van mijn 

werk tonen en heb ik ook mijn ‘geheime’ hoofdkwartier kunnen vergroten. 

Ik begrijp dat er mensen zijn die helemaal geen behoefte hebben aan een eigen 

huis, maar nu ik hier zelf van hebt geproefd zou ik toch persoonlijk niet meer 

zonder kunnen. There’s no place like home. 

Ik heb overigens nog veel meer plannen met mijn extra parcel. Ik wil hier – zo-

dra de tijd zich er weer voor aandient – een leercentrum maken waar nieuwe 

gebruikers terecht kunnen voor videotutorials en workshops. En eigenlijk heb 

ik, net als veel bewoners in Second Life, de stille wens om toch ooit een eigen 

SIM aan te schaffen, zodat ik tenminste niet meer in no-time alle beschikbare 

prims heb opgebruikt. 
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Live radio
Het ontbreekt mij tegenwoordig helaas vaak aan vrije tijd en daarom ben ik 

gestopt met mijn wekelijkse live radioshows die ik het eerste jaar in Second Life 

op mijn dak ten gehore bracht. Ik draaide hier mijn eigen muziek, soms ook live 

gespeeld. Dit was voor het independent radiostation ‘DFM’. Dit Amsterdamse 

radiostation dat zich richt op alle mogelijke muziekstromingen (behalve de com-

merciële) is tegenwoordig zelf aanwezig in Second Life. Wanneer je mijn galerie 

bezoekt, kun je van de overwegend experimentele muziek genieten omdat ik 

hun livestream op mijn land doorgeef. Ook dat is een van de voordelen van het 

hebben van eigen land. Je kunt zelf bepalen welk radiostation je hier laat horen 

en je hebt de mogelijkheid om videostreams te tonen.

Eigen huis en tuin
Ik ben dik tevreden met mijn locatie in Grass en ik denk dat ik wederom weer 

eens alle geluk van de wereld heb gehad om op deze plek te kunnen wonen. Het 

is er lekker rustig en ik zal het hier niet snel meemaken dat er hier plotseling een 

kathedraal tegenover me wordt neergezet of iets dergelijks. Ik heb persoonlijk 

nooit zo geloofd in het afschermen van mijn huis met ‘virtuele afzettape’ en mijn 

huis staat dan ook voor iedereen open die het maar wil bezoeken. En als ik er 

zelf niet ben, is er genoeg te zien en te horen om je mee te vermaken.

Ik had op mijn eerste stuk land zo veel lelijke gebouwen om me heen dat ik uit ellende 

naar 300 meter hoogte verhuisde. Dat heeft voordelen, maar ik vond het toch niet ideaal.

Tijdens het bouwen kwamen er altijd wel wat mensen 

langs om te kijken hoever ik vorderde.

Een wekelijkse radioshow op mijn dak zit er wegens 

tijdgebrek niet meer in. Maar gezellig was het wel.

Na mijn verhuizing naar Grass heb ik de studio, galerie 

en winkel gebouwd. Je bent hier altijd welkom.

Mocht je mijn werk willen bekijken of behoefte hebben aan een goede 

profielfoto, dan is mijn studio te vinden op Grass (240, 209, 115).
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Hoofdstuk 8
 Bedrijven in Second Life  
Bedrijven vallen bijkans over elkaar heen in hun streven deel te nemen 
aan Second Life. Voegen de bedrijven iets toe of zijn ze een doorn in het 
oog van de bewoners van deze virtuele wereld?



De nieuwe goudkoorts

De eerste jaren waren het voornamelijk particulieren die goed 

zaken deden in Second Life. Aangespoord door de succesverhalen 

struikelden bedrijven uiteindelijk over elkaar heen om een plek 

binnen de wereld van SL te veroveren en inmiddels zijn er ruim 

5000 bedrijven te vinden die een vertaalslag proberen te maken 

van hun RL-bedrijf naar een virtuele uitvoering hiervan.

 Nederlandse bedrijven
Ook Nederlandse bedrijven zoals Philips, ABN-AMRO,  Endemol, 

Talpa, Essent en Randstad hebben inmiddels kantoren en vesti-

gingen in SL, maar bieden doorgaans geen producten aan. Een uit-

zondering hierop is het kersverse winkelcentrum ‘De  Aarhof’ uit 

Alphen aan de Rijn dat zo natuurgetrouw mogelijk is nagebouwd. 

Hier heb je onder andere de mogelijkheid om boeken te bestellen 

bij Bruna, kleding te kopen bij DiDi of een reis te boeken bij D-

reizen. Maar dit zijn atomaire producten, terwijl de particuliere 

bedrijven in SL er nu juist in geslaagd zijn om een inkomen te 

verschaffen met behulp van virtuele producten.

Denkfout
Daarin ligt denk ik toch het grote verschil tussen de particuliere 

initiatieven en de grotere RL-bedrijven. Bij die laatste groep gaat 

het alleen niet zozeer om het verkopen van hun producten in de 

virtuele wereld, alswel om ervaring op te doen met de vorm die 

internet in de toekomst mogelijk zal aannemen. Er wordt echter 

nogal eens te snel vanuitgegaan dat we op den duur geen bood-

schappen meer zullen bestellen via de website van Albert Heijn, 

maar dat we met ons winkelwagentje door een geheel  virtuele 

 supermarkt zullen rijden. 

Inspelen op behoeften
Dergelijke ‘visies’ slaan wat mij betreft hier de plank volledig mis. 

Ieder medium kent zijn eigen toepassingen en het hierbij beho-

rende gebruikersgemak. Ik moet er niet aan denken dat Amazon 

besluit om het hele assortiment boeken, cd’s en dvd’s aan te bie-

den op SL in een winkel, waarbij het gemak van het zoeken via hun 

website compleet verloren zou gaan. 

Bedrijven moeten beseffen dat het ze alleen maar zal lukken een 

goede marktpositie binnen SL te krijgen als men er tijd en moeite 

in steekt om deze virtuele wereld te leren begrijpen. Second Life 

wordt bewoond door mensen die inmiddels ruimschoots hebben 

aangetoond dat men bereid is te betalen voor virtuele producten. 

Dus is het als bedrijf zeer belangrijk dat men deze virtuele con-

sument begrijpt. Wat zijn zijn wensen en behoeften en hoe kan 

je daar met je product op inspelen? Er bestaat overduidelijk een 

groeiende behoefte bij de mensheid om te ontsnappen aan de 

fysieke werkelijkheid en zichzelf te vermaken met nieuwe moge-

lijkheden van een virtuele wereld. Ik denk alleen niet dat mensen 

in deze wereld zitten te wachten op dezelfde saaie winkelcentra 

die men in RL ook al in elke stad kan vinden, maar dat men op 

zoek is naar unieke toepassingen die betere raakvlakken hebben 

met de belevingswereld binnen SL.

Het mag er dan prachtig uitzien maar in een virtueel leven heeft men 

niet echt behoefte aan louter reclame voor real-lifeproducten.
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 Virtuele producten
Een autofabrikant die een auto in 3D maakt en deze in SL ver-

koopt, zal hier alleen succes mee boeken als de auto ook daadwer-

kelijk goed functioneert en niet alleen maar een dinky-toyversie 

van het model is waarmee uiteindelijk niet veel meer te doen valt 

dan hem als pronkstok voor je huis te plaatsen. 

Enthousiast meldde de eigen website dat  ABN-AMRO de eerste 

Europese bank was die een vestiging had geopend in Second Life. 

Het doel omschreef men als volgt: “In de virtuele wereld van 

Second Life wil ABN-AMRO een platform creëren waar (potentiële) 

klanten van de bank elkaar kunnen treffen. Er worden seminars 

georganiseerd voor startende ondernemers, pas afgestudeerden 

en preferred bankingklanten. Second Life wordt in de toekomst 

ook ingezet om nieuwe medewerkers te werven.” Hier worden dus 

eigenlijk alleen de communicatiemiddelen van SL gebruikt: het 

ontmoeten van mensen en de mogelijkheid om met elkaar te kun-

nen communiceren via een chat. Maar van een bank zou je toch op 

zijn minst verwachten dat men L$ zou gaan aanbieden of klanten 

van de bank de mogelijkheid zou bieden hun L$ op hun spaar-

rekening te laten storten of iets dergelijks. Kortom, hier lijkt het-

zelfde te gebeuren als met veel bedrijven: zij willen kost wat het 

kost aanwezig zijn met het bedrijf, maar hebben, door het ver-

zuim zich eerst te verdiepen in de bewoners van SL, geen goede 

aanknopingspunten gevonden waarmee zij hen zouden kunnen 

interesseren. En om bij het voorbeeld van de ABN te blijven: waar 

is iedereen als je hier op een zaterdagmiddag op bezoek komt? De 

vestiging heeft nauwelijks bezoekers en er is geen medewerker te 

vinden die me kan vertellen wat ik er hier kan doen. Bij de ten-

nisbaan heeft men nog even snel een paar surrogaatavatars ge-

plaatst die de indruk moeten geven dat de SIM bevolkt is. Dat 

steekt natuurlijk behoorlijk schril af bij de slogan op hun website: 

“Ontdek hoe communicatie nog persoonlijker en directer wordt!”

24-uurseconomie
Overigens valt dit niet alleen ‘De Bank’ aan te rekenen. Dit is een 

kenmerk van de meeste bedrijven die hun eerste stappen in het 

virtueel zakendoen hebben gezet. Je kunt er in deze virtuele 

24-uurseconomie niet mee wegkomen door je winkel of bedrijf 

alleen tijdens kantooruren open te houden. Daarvoor zijn de ver-

schillen met RL toch echt te groot. Mensen zijn waarschijnlijk 

overdag juist aan het werk en komen er pas in hun vrije tijd aan 

toe een virtueel bedrijf te bezoeken.

Bedrijven maken veelal de fout om dit nieuwe medium op een 

soortgelijke manier te benaderen als het opzetten van een web-

site. Die kun je voor je laten werken zonder dat je achter je com-

puter hoeft te zitten. Als je het niet moet hebben van de verkoop 

van virtuele producten werkt dit in SL toch compleet anders.

ABN-AMRO heeft maar liefst 24 SIMs aangeschaft om hun virtuele 

aanwezigheid in SL te doen gelden. Eh… maar waar is iedereen dan?
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Extra extra!
Persbureau Reuters was een van de eerste bedrijven die zich in SL 

vestigden en die een dusdanige draai aan hun gebruikelijke activi-

teiten wist te geven, waarmee men wel probeerde in te spelen op 

de wensen van de bewoners. In plaats van lukraak hun RL-nieuws-

berichten in SL aan te bieden, brengen zij ook nieuws dat betrek-

king heeft op Second Life zelf. Men heeft hier een aantal virtuele 

producten vervaardigd waarmee men nieuwsberichten automa-

tisch binnenkrijgt op een display in huis of via een ‘newsHUD’. Dit 

is dus een voorbeeld van een bedrijf dat zich blijkbaar wèl eerst 

heeft verdiept in het medium en gekeken heeft hoe ze met hun 

dienst iets toe kunnen voegen.

Ook Wells Fargo creëerde eind vorig jaar een marketingaanbod 

aan consumenten die ze ook graag in real life als klant willen ont-

vangen. Ze maakten een toepassing om jonge consumenten de 

basisvaardigheden van ‘money management’ bij te brengen. Ze 

kregen een beetje geld en hadden vervolgens de keuze tussen met-

een uitgeven of investeren.

Dit zijn voorbeelden waarbij men meer ‘out of the box’ probeert te 

denken en niet zomaar klakkeloos dezelfde fout maakt die men in 

het begin van interent maakte met het simpelweg omzetten van 

bedrijfsfolders naar een website.

Een tien voor  Talpa
Talpa’s  DropZone biedt een breed scala aan entertainment, waar-

voor door Talpa Digital vier eilanden zijn aangeschaft: een festi-

valterrein met een groot podium, de Tune-in Area ofwel de groot-

ste huiskamer van Second Life, de nachtclub Mundo en een 

virtuele versie van Skoeps. Centraal staat het festivalterrein met 

een groot podium voor optredens, inclusief een enorm video-

scherm waar onder meer concerten op worden vertoond. Het po-

dium biedt de artiesten ook de mogelijkheid om ‘fysiek’ aanwezig 

te zijn in de vorm van een avatar en zo direct te kunnen commu-

niceren met het publiek. Zo werd er kort geleden op een dergelijke 

manier een evenement georganiseerd waarbij de Nederlandse 

rockband 16Down een  virtueel optreden verzorgde om hiermee 

hun nieuwe album te promoten middels een ‘cross-reality-mix’. 

Het concert werd gelijktijdig live in Paradiso in Amsterdam gege-

ven, waarvan men de livebeelden op het virtuele festivalterein als 

videostream aanbood, terwijl de bezoekers van Paradiso op hun 

beurt de beelden van de band in SL kregen voorgeschoteld.

Naast optredens biedt het festivalterrein ook andere attracties, 

inclusief ‘virtuele’ parachutesprongen. Met de nachtclub Mundo 

biedt de online datingcommunity  Mundo.nl de mogelijkheid om 

elkaar ook in Second Life te kunnen ontmoeten. Tenslotte ontwik-

kelde Talpa Digital de technologie voor een virtuele versie van 

burgerjournalistieksite 

Skoeps, waardoor de be-

woners van Second Life 

zelf hun Skoeps kunnen 

vastleggen en deze kun-

nen versturen naar een 

van de interactieve bill-

boards die in deze virtuele 

omgeving zijn te vinden.

 Reuters heeft aangetoond dat er wel degelijk plaats is binnen SL voor 

grote bedrijven. Zolang je maar beseft waar men behoefte aan heeft.
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Pioniers
Het aantal pagina’s in dit boek leent zich er niet voor om aan alle 

bedrijven die in SL actief zijn evenveel aandacht te schenken, maar 

een aantal van hen verdient wel vermelding, omdat zij als een van 

de eerste hun nek hebben durven uitsteken door de stap naar de 

virtuele wereld te wagen. Buiten de ongekend hoge publiciteits-

waarde die dit voor deze bedrijven heeft gehad, kleeft hier ook het 

nadeel aan dat er zeer kritisch naar deze pioniers wordt gekeken. 

Zo was Endemol het eerste grote mediabedrijf dat het aandurfde 

om een van hun RL-concepten uit te proberen met hun virtuele 

versie van  Big Brother. Maar hun activiteiten werden nauwlettend 

in de gaten gehouden door de media die haar ongezouten mening 

gaf op het vijf weken durende evenement. 

Chillen met  BNN
Ook BNN was beduidend snel in SL te vinden. Een deel van het 

eiland is gebouwd in de vorm van een draaitafel met een dansvloer 

op het dak. Bezoekers kunnen er muziek luisteren, ‘chillen’ in de 

lounge, tequila’s drinken in de bar, dansen in de uitgaansgelegen-

heden en fragmenten bekijken van het jongerenkanaal 101. Elke 

vrijdagmiddag kunnen bezoekers van de BNN Lounge verzoek-

nummers aanvragen die vervolgens op 3FM te horen zijn in de 

‘Coen en Sander Show’. Deze mix tussen RL en SL is een redelijk 

goed voorbeeld hoe men 

de eigen activiteiten en de 

wensen van bewoners heeft 

gecombineerd en hiermee 

daadwerkelijk iets heeft 

kunnen toevoegen aan de 

beleving van de bewoners 

door de mogelijkheden van 

SL goed te benutten.

Dooie boel?
Hoewel bewoners van SL in principe niet dood kunnen gaan, heb-

ben Uitvaart.com en Bogra op een originele manier de dood in 

Second Life weten te introduceren.

Directeur van Uitvaart.com, die in SL te vinden is onder de naam 

Jello Stringfellow, vertelt onder andere op zijn website over het 

project: “Anders dan games als ‘World of Warcraft’ is de virtuele 

wereld van Second Life juist geen spel. Het beoogt de echte wereld 

na te bootsen. Juist daarom was het in mijn ogen merkwaardig dat 

de dood nog geen plaats heeft in Second Life. Want juist de dood 

definieert het leven, ook het tweede leven. De dood is de keerzijde 

van de munt die leven heet.” In de herdenkingstuin, ‘Garden of Me-

mories’, kunnen de inwoners van Second Life zelf een gedenkplek 

maken voor overleden dierbaren uit Second Life of uit het ‘echte’ 

leven. In het  virtuele crematorium zijn de ruimtes gebouwd die 

in een echt crematorium aanwezig zijn, dus inclusief de urnenka-

mer, de aula en de opbaarkamers.

Hoewel er hier ook doodskisten zijn te bekijken die in het wer-

kelijke leven besteld kunnen worden, voegt dit niet echt iets toe 

aan de behoefte van bewoners van Second Life. Interessanter is de 

wedstrijd die men heeft uitgeschreven waarin men bewoners van 

SL aanspoort tot het ontwerpen van een eigen doodskist. Hiervoor 

haalt men het voorbeeldmodel op en kan men aan de slag. De win-

nende kist zal ook daad-

werkelijk door Bogra in 

productie worden genomen 

en zal op verschillende uit-

vaartbeurzen in binnen- en 

buitenland worden geëxpo-

seerd als de eerste kist die 

is vormgegeven door een 

online community.
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 Onderwijs
Niet alleen commerciële bedrijven zijn actief, maar ook het on-

derwijs heeft grote interesse voor het nieuwe fenomeen Second 

Life. Men heeft het immers al jaren in allerlei onderzoeken van 

universiteiten over het gebruik van virtuele leeromgevingen en de 

mogelijke toepasbaarheid en het nut hiervan. En eindelijk is men 

dan in de gelegenheid om hier uitgebreid onderzoek naar te doen 

en te experimenteren.

Veel gerenommeerde Amerikaanse universiteiten hebben zich 

reeds gevestigd in Second Life, zoals Harvard en het Massachu-

setts Institute for Technology (MIT). Nederlandse universiteiten, 

zowel de Vrije Universiteit (VU), de Universiteit van Amsterdam 

(UvA) en de Technische Universiteit (TU) Delft, hebben inmiddels 

ook hun virtuele deuren in SL geopend.

TU Delft
De TU was de eerste Nederlandse universiteit die grond kocht in 

Second Life. Eén gebied is omgetoverd tot campus, het andere tot 

een soort onderzoekscentrum gericht op nieuwe kennisinfrastruc-

turen. Dr. Igor Mayer, die verbonden is aan de faculteit Techniek, 

Bestuur en Management, vindt het vanuit experimenteel opzicht 

allemaal zeer veelbelovend.

“Zoals mensen nu gezamenlijk stukken schrijven op Wikipedia, 

zo kunnen onderzoekers in Second Life samen driedimensionale 

objecten ontwerpen.” Daarnaast biedt de virtuele omgeving vol-

gens hem veel kansen voor ‘serious games’. Dit zijn spellen om 

bijvoorbeeld besluitvormingsprocessen na te bootsen of te expe-

rimenteren met het inrichten van gebieden. De VU wil onderzoek 

doen naar de betekenis van virtuele werelden voor de samenleving 

en de TU zal middels het onderzoekscentrum Next Generation 

Infrastructures onderzoek doen met behulp van games, om bij-

voorbeeld besluitprocessen te simuleren.

Hogeschool Rotterdam
De Hogeschool Rotterdam meldt ook druk in de weer te zijn met 

het bouwen van een virtueel schoolgebouw, dat overigens voorna-

melijk door de studenten zelf wordt gebouwd en gescript. Er valt 

hierbij te zeggen dat de gebouwen intern ook gesimuleerd worden 

met leslokalen, studenten, docenten en al, zodat de ‘virtual class-

room’ of ‘Virtual HRO’ een feit wordt. Voor onderwijsdoeleinden 

zullen zij in een later stadium SL gebruiken om ‘virtual lectures’ 

in meerdere talen aan te bieden, zodat lokaal en internationaal 

naamsbekendheid voor de Hogeschool Rotterdam/RIVIO wordt 

bewerkstelligd.

Nederlandse universiteiten en hogescholen zien SL als het perfecte 

middel om te experimenteren met nieuwe leervormen.
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 Gemeenten
Het zijn niet alleen bedrijven die hun zinnen op SL hebben gezet, 

maar ook steden en dorpen zien er overduidelijk heil in hun ge-

meentegrenzen uit te breiden met een virtuele uitvoering hiervan. 

De RL-bewoners van deze gemeenten zijn over het algemeen min-

der gecharmeerd van dergelijke uitgaven en zien er veelal ook niet 

de noodzaak of eventueel nut van in. Het is daarom de taak van 

aan deze gemeenten verbonden wethouders om aan hun inwoners 

uit te leggen waarom deelname aan Second Life geen weggegooid 

geld zal zijn. Na verschijnen van dit boek zullen er ongetwijfeld 

nog vele dorpen en steden gevolgd zijn, maar ik moet me nu nog 

even beperken tot de koplopers. 

Mooie stad achter de duinen
De gemeente  Den Haag heeft maar liefst 17.000 (er wordt zelfs 

melding gedaan van 30.000) euro uitgegeven om als eerste grote 

gemeente haar entree te kunnen maken in SL. “Driedimensionaal 

internet zoals Second Life zal steeds belangrijker worden”, ver-

klaarde de Haagse wethouder Frits Huffnagel. “De stap van Den 

Haag om zich te vestigen in de virtuele wereld van SL is een ex-

periment voor nieuwe vormen van communicatie met Hagenaars, 

citymarketing en het zoeken van nieuw personeel.”

Gemeente  Zoetermeer
Zoetermeer had net wat eerder aangekondigd met hun stad in SL 

te verschijnen, maar werd met een neuslengte ingehaald door de 

gemeente Den Haag. Zoetermeer in SL moet volgens eigen zeggen 

een volwaardige en le-

vendige stad worden, 

waarin burgers kunnen 

rondlopen, recreëren en 

van onderwijs genieten, 

net als in het echte le-

ven. Wethouder EZ en 

ICT, Bé Emmens zegt 

hierover: “Als ICT-stad is digitale dienstverlening voor ons heel 

belangrijk. SL biedt mogelijkheden voor het versterken van de 

sociale cohesie. Inwoners kunnen in het virtuele Zoetermeer  een 

extra platform maken voor de discussie in de wijk. Door leisure-

voorzieningen aan te bieden, kunnen mensen elkaar niet alleen 

ontmoeten, maar zelf ook van alles ondernemen. En dat is ten-

slotte ook de slogan van Zoetermeer: Steeds ondernemend.”

 Schoondamme
In de omgeving van het vir-

tuele stadje Schoondamme, dat 

in RL een lange geschiedenis 

kent, bevindt zich een bos van 

Natuurmonumenten. Bezoekers 

kunnen er wandelen of op een 

bankje zitten. Ook kunnen ze het werk van Natuurmonumenten 

steunen door op het symbool bij de 300 jaar oude eik op het 

dorpsplein van Schoondamme te klikken en L$ te doneren. De 

bijeengebrachte fondsen worden gebruikt voor natuurherstel-

projecten en de recreatieve inrichting van natuurgebieden.

Den Haag mag dan grote plannen hebben, maar een virtuele versie 

van de beruchte tramtunnel zit er waarschijnlijk niet in.
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 Big Brother SL

Het mag dan op veel blogs een punt van discussie zijn geweest 

of Big Brother SL nu wel of geen succes was, maar het verdient 

respect dat Endemol als eerste grote Nederlandse mediabedrijf 

de stap in SL heeft willen zetten en heeft geprobeerd meer met 

dit nieuwe medium te doen dan slechts het organiseren van een 

simpel event en het daarbij te laten.

Experimenteel project
In plaats daarvan heeft men zichtbaar aangetoond daadwerkelijk 

te willen experimenteren met de mogelijkheden van SL door maar 

liefst vijf weken lang een virtuele versie van Big Brother te bieden 

met als hoofdprijs het winnen van een eigen SIM.  Endemol is er 

met dit concept in geslaagd iets neer te zetten waar wereldwijd 

interesse voor bestond en waarbij er bovendien onafgebroken 

activiteit in de SIM viel te ontdekken. In feite was dit een goed 

voorbeeld van ‘user generated content’, want de 15 deelnemers, 

die uit verschillende landen van de wereld kwamen, zorgden hier 

immers voor vermaak en activiteit in de SIM. De BB-crew bege-

leidde de kandidaten en hield ze tevens aan het werk middels een 

aantal (bouw)opdrachten. Iedere week was er een eliminatieronde 

met behulp van de stem die de bezoekers in de SIM eenmaal per 

week aan een kandidaat uit konden brengen.

Glazen huis
De formule was wel enigszins aangepast; om het voor bezoekers 

interessanter te maken, had men het huis van glas gemaakt zodat 

men de deelnemers kon zien. Bovendien mocht men ook gewoon 

met de kandidaten chatten. Dat was voor de deelnemers natuur-

lijk wel het perfecte middel om stemmen te winnen.

Geslaagd
Het geheel trok dagelijks veel bezoekers en het had veel aandacht 

in de media. Toch zijn er ook wel een aantal kritische punten te 

melden. Allereerst ben ik van mening dat het concept Big Brother 

SL meer verschillen dan overeenkomsten had met het origineel. 

Ik kan niet in het hoofd van de bedenker kijken, dus de beweeg-

redenen hiervoor weet ik niet. Maar een aantal specifieke kenmer-

ken had met de middelen die SL biedt makkelijk overgenomen 

kunnen worden. Denk aan het verzorgen van livevideostreams van 

activiteit in de SIM bij de bewoners thuis. Dat zou meteen ook de 

beperkingen van het aantal bezoekers per SIM hebbben opgelost. 

Een tweede ‘miskleun’ vind ik dat men het stemmen op de kandi-

daten niet heeft laten verlopen via een virtuele variant op de SMS, 

waardoor ook de Linden dollar gebruikt was bij het experiment. 

Desnoods met een tarief van maar L$ 1, maar dan had men ten-

minste ook direct geweten of bewoners net als in RL bereid zijn te 

betalen voor het stemmen. Laatste kritische noot betreft het ont-

breken van extra events voor zowel de bezoekers als de deelne-

mers. Ik weet dat men met een kleine crew werkte en dat deze de 

handen vol had aan de overige activiteiten, maar voor een bedrijf 

als Endemol zou het toch niet onoverkomelijk zijn geweest nog 

een paar extra mensen in te huren die zich hiermee bezig hadden 

kunnen houden. 
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Deelnemers aan het woord

Tijdens BB SL werd Nederland vertegenwoordigd door  Princess-

Nina Prefect. Zoals al eerder vermeld, wist zij wekelijks door de 

eliminatieronden heen te komen en stapte ze de laatste week zelf 

uit het huis. Op deze pagina vertelt zij hoe ze haar deelname aan 

 Big Brother SL heeft ervaren.

Win een SIM
Ik zou het in RL nooit gedaan hebben. Ik ben echt een familiemens, 

kan niet zo lang zonder mijn familie. Alleen toen kwam BB SL met 

als prijs je eigen SIM. Iets wat ik altijd al wilde hebben, maar waar 

ik niet de financiële middelen voor had. Dit was dus een mooie 

kans. Voordat het begon dacht ik: dat doen we wel even. Maar niet 

dus. Het was heel zwaar, aangezien ik ook gewoon fulltime werk 

in RL en ook nog als vrijwilliger werkzaam ben. Uiteindelijk was ik 

elke dag de minimale acht uur aanwezig, maar doordeweeks zeker 

niet langer omdat ik ook mijn slaap nodig had. Dus niet zoals 

sommige kandidaten die soms wel 16 uur of meer online waren. 

Maar dat kan ook niet als je ook acht uur per dag werkt.

Opdrachten
De opdrachten waren heel moeilijk uit te voeren. Dat waren voor-

namelijk bouwopdrachten, terwijl het duidelijk was dat we niet 

allemaal SL-architect waren en aangezien we ook nog eens alle-

maal op verschillende tijden online waren, konden de deelnemers 

die eerder online waren direct met de opdracht beginnen, waar-

door anderen soms wel een achterstand hadden.

In het begin was het heel positief en was iedereen enthousiast, 

maar met de tijd veranderde dat wel ja. Maar ja, dat is ook niet gek 

met 14 mensen met verschillende achtergronden in één huis 

Stoppen 
Mijn winkans werd aan het einde wel groter denk ik, maar ik wilde 

zelf toch na vier weken stoppen. RL gaat voor mij toch altijd nog 

voor SL, dus dan maak je bepaalde beslissingen. Ik wil trouwens via 

deze weg nog al die mensen bedanken die mij hebben gesteund.

De rode loper
Het was een leuke ervaring, maar ik zou het niet nog een keer doen. 

Ik heb te veel bezigheden in RL om per dag acht uur online te zijn. 

Wat wel een erg grappige bijkomstigheid was, is dat we werden 

gevraagd voor interviews en foto’s. Dat verhoogde de belevings-

waarde wel enorm. Ook de rode loper en de camera’s droegen hier 

aan bij. Allemaal nèt echt. Mijn enige aanmerking op het geheel is 

dat ik een volgende keer geen aparte kamers zou gebruiker voor 

de deelnemers en een ander voting systeem zou kiezen.

PrincessNina heeft geen spijt van haar deelname aan Big Brother SL, 

maar heeft duidelijk een keuze gemaakt tussen RL en SL.
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De fi nale 

 Golda Stein kwam toevallig in aanraking met Big Brother SL en 

had eigenlijk nooit echt verwacht te worden uitgekozen. Ze werd 

uiteindelijk een van de laatste drie overgebleven kandidaten.

Big Brother is watching you
Op de dag dat we het huis inkwamen, kregen we een item te dra-

gen waarmee we konden worden gesignaleerd. Als we in Second 

Life waren, moesten we minstens acht uur per dag in het huis zijn, 

maar ik bracht er al snel veel meer tijd door dan werd verwacht.

Voor mij waren de ceremonies telkens dieptepunten. Aangezien 

deze ook voor het publiek toegankelijk waren, bleek de SIM regel-

matig gevuld met boeventuig dat de boel kwam verzieken. 

Ik ontdekte al snel dat ik altijd echt ruim voor het begin van een 

ceremonie aanwezig moest zijn, want anders kon ik zelf de SIM 

niet meer in omdat deze vol was. Dat is een beperking van SL. Daar 

treft de organisatie van Big Brother SL geen enkele blaam.

Griefers
De eerste pesterijen begonnen overigens al tijdens de openings-

ceremonie met het gooien van bommen door iemand die niet 

door de selectie heen was gekomen. Natuurlijk had dat toen meer 

nieuwswaarde dan andere gebeurtenissen, maar ik heb in mijn 

tijd in het huis zo veel aanvallen meegemaakt dat ze me tenslotte 

niets meer deden. De eerste zondag bleef de ‘terrorist’, zoals hij al 

snel werd genoemd, schreeuwen dat hij op tv was terwijl hij in zijn 

stoel zat te draaien. Hij had er blijkbaar weinig van begrepen, want 

er waren geen camera’s. Uiteindelijk lukte het een van de andere 

deelnemers, Allatu, om het wapen van een griefer te bemachtigen 

en schoot hem gelukkig uit de SIM. 

And the winner is… 
Ik had trouwe fans die echt deden wat ze konden om me bij te 

staan. Ik verhuisde van de kamer die ik deelde met Allatu en Phay-

lene naar Lilian’s kamer en begon de competitie echt leuk te vin-

den. We zijn verschillende types maar houden van lol maken.

De laatste week werden we verhuisd naar Winners Island, maar ik 

won niet en Lil ook niet. Ik ben niet naar het eiland teruggegaan 

voor het feest. Dat zou te veel slechte herinneringen oproepen. Ik 

heb nieuwe vrienden gemaakt, nieuwe kennis opgedaan en nieuwe 

kansen gekregen. Ik heb het eiland dan niet gewonnen, maar ik 

voel me wel een winnaar. Alleen, de laatste nacht vroeg iemand of 

ik het weer zou doen. Mijn antwoord daarop was: Nee!

Het bleek een zware strijd voor Golda Stein. Toch bracht ze het tot de 

finaleronde, maar uiteindelijk won ze net niet haar eigen eiland. 
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De organisatie

Willem Weiland is een van de crewleden die verantwoordelijk was 

voor het reilen en zeilen in de SIM van Endemol. Daarbij bege-

leidde de crew de deelnemers en organiseerde zij de ceremonies 

die elke week plaatsvonden om te onthullen welke kandidaat het 

huis moest verlaten. Hoe kijkt hij terug op het project? 

Ideeën in Second Life nooit het probleem
We hadden heel veel ideeën. Omdat onze belangrijkste doelstel-

ling was om te leren hebben we gelijk de meest complexe gekozen: 

 Big Brother! Veel van de andere ideeën gaan we nog uitvoeren, dus 

daar kan ik niet heel veel over zeggen. Eigenlijk zijn alle grote 

merken van Endemol wel langsgekomen; denk aan Fear Factor en 

Deal or no Deal. We geloven erg in virtuele omgevingen. Voor een 

entertainmentbedrijf als Endemol is het belangrijk om daar mee 

bezig te zijn en Big Brother is een goede pilot geweest. Het kern- 

team bestond uit drie mensen. Daarnaast was er nog een onder-

steunend team van ongeveer vijf mensen voor zowel het bouwen 

als scripten en organiseren. Daarnaast hebben we veel mensen in-

world aan het werk gezet! We hadden hier een consultant en een 

scripter. De ondersteunende mensen waren voor de internetsite.

 Terrorist
We wisten dat er iemand boos was die niet was geselecteerd. We 

hadden twee mensen online om griefers onmiddellijk van het 

eiland te bannen. Maar er waren die week problemen met SL. Na-

derhand bleek de chaos die onstond door de terroristische actie 

van de afgewezen kandidaat niet zo erg. Het heeft veel publiciteit 

gegeven en het heeft ons ook weer geleerd dat je van tevoren beter 

al een aantal mensen van het eiland kunt bannen. 

Willem Weiland heeft dankzij het project veel kunnen leren over de 

mogelijkheden, maar ook de beperkingen van Second Life.

 Traffic
De trafficteller gaf elke dag rond de 30.000 aan. Dat is niet het aan-

tal bezoekers, maar het komt erop neer dat er gemiddeld elke vijf 

minuten een bezoeker in de SIM was. Alleen het aantal maximale 

avatars van 50 per SIM is erg jammer. Bij de wekelijkse ceremonies 

was het eiland meestal al een paar uur van tevoren vol.

Zelfkritiek 
Achteraf gezien waren de opdrachten misschien ook niet allemaal 

optimaal. De box waarin werd gebouwd, had eigenlijk op een meer 

centrale plek gemoeten en ook een iets betere communicatie, meer 

uitleg naar de bezoekers toe, had geholpen. We gaan de komende 

tijd in ieder geval weer een stapje verder met SL. We hebben een 

groter team en we zijn tevens voor adverteerders concepten aan 

het ontwikkelen en bouwen.
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De winnares

  Madlen Flint was de gelukkige die na vijf zware weken ‘Winners 

Island’ uiteindelijk het hare mocht noemen. Hiermee werd een 

grote wens van Madlen in vervulling gebracht. Ze doopte haar 

kersverse SIM om in ‘Mad-land’ en woont en bouwt daar aan 

haar toekomst in Second Life.

Tijd zat
In mijn echte leven heb ik geen baan, dus ik had voldoende tijd 

om het minimale aantal uren (acht uur per dag) aanwezig te kun-

nen zijn. Het ging me in eerste instantie niet eens om het winnen, 

want ik dacht dat ik daar niet echt de meeste kans op maakte, 

maar naarmate we bezig waren met de wedstrijd kreeg ik meer en 

meer stemmen. 

Geluk
En ik heb denk ik het geluk gehad dat de Hongaarse tv aandacht 

aan mijn deelname aan Big Brother SL besteed heeft en bovendien 

kwam rond december de hype rond SL in Hongarije op gang en 

daar heb ik van kunnen profiteren. Er kwamen heel veel landge-

noten naar de SIM van Big Brother om met me te praten en deze 

mensen hebben vaak ook op me gestemd. Het allerleukste vond ik 

dat ik veel nieuwe mensen heb kunnen ontmoeten. Niet alleen uit 

Hongarije, maar vanuit de hele wereld. 

De laatste loodjes
Er was eigenlijk niet erg veel competitie onderling en daarom was 

het moeilijk om de andere deelnemers het huis te zien verlaten. 

De laatste weken van de wedstijd waren ook het zwaarst, omdat 

we toen maar met zijn drieën over waren. Het huis was zo leeg. 

Het enige dat ons nog te doen stond, was zo veel mogelijk stem-

men zien te verzamelen en dat is ook zo’n beetje het enige wat we 

die laatste week deden. 

Omkoperij
Een van de kandidaten bood na verloop van tijd geld wanneer 

mensen op hem zouden stemmen. Als iemand zo graag wil win-

nen dat hij mensen probeert over te halen op hem te stemmen 

tegen een beloning, dan moet hij dat maar doen, dacht ik maar. Hij 

heeft er in elk geval niet veel vrienden in het huis mee gemaakt.

Madlen mag zichzelf met recht een echte BSL’er noemen. Ze haalde 

tenslotte alle pers met het winnen van Big Brother SL.
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Campagne voeren
Ik ben toen heel actief op Hongaarse fora gaan schrijven en heb 

aan zo veel mogelijk vrienden en familie laten weten dat ik mee 

deed en hoe ze me in het huis konden houden met hun stem.

Ik was steeds tussen de tien en twaalf uur in het huis aanwezig, 

dat heeft omgetwijfeld wel geholpen. Ik sprak hierdoor heel veel 

mensen die de SIM bezochten. 

Niet hetzelfde
De Big Brother-crew zorgde goed voor alle deelnemers, ik heb geen 

moment het gevoel gehad dat we als een stel laboratorium-ratten 

in een kooitje zaten of dat we werden gebruikt. En als er een ver-

velende bezoeker was, hoefden we maar een kick te geven en de 

lastpak werd verwijderd of op zijn nummer gezet. Big Brother in 

SL zal nooit hetzelfde zijn als de RL-versie. We zaten niet echt 

opgesloten en konden op allerlei manieren contact houden met 

mensen buiten het huis, dus dat is toch heel anders.

Landlady
Op een bepaalde manier voel ik me nu wel een beetje beroemd in 

SL. Er komen zo vaak volkomen onbekende mensen naar me toe 

en vragen me dan over mijn deelname aan Big Brother SL. Dat is 

leuk. En ze komen ook naar Mad-land toe om te kijken wat ik met 

de gewonnen SIM heb gedaan. Ik ben nu door het winnen van de 

SIM een landlord of liever gezegd een landlady en heb nu dus ei-

genlijk een baan, al is dat dan in SL. Ik heb er een hoop werk aan 

om alles draaiende te houden. Ik heb nu al een aantal dingen kun-

nen verwezelijken, zoals de club, een winkel en een paar mooie 

plekken in de SIM en ik hoop nog wel wat stukken land te kunnen 

verhuren, zodat ik volgend jaar de kosten kan ophoesten zonder 

er zelf nog echt geld in te hoeven steken. Kom allemaal kijken 

naar Mad-land op Ministry of Media (19, 232, 21).

Zoals te zien valt, is er hier en daar nog wel een stuk land te 

verhuren, maar voorlopig heeft Madlen het druk zat met het 

uitwerken van haar eigen ideeën voor haar splinternieuwe eiland.
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Nog veel vragen over de  virtuele economie
Door: David B. Nieborg

De virtuele wereld brengt complexe, maar wel enorm belangrijke 

en interessante vragen met zich mee. In het geval van Second 

Life heeft de vrij zeldzame en unieke stap van Linden Lab van 

het vrijgeven van intellectuele eigendomsrechten aan gebruikers 

geleid tot een unieke, want geheel door gebruikers zelf gecreëer-

de, wereld. Een wereld met zijn eigen problemen en oplossingen. 

Veel vragen die vooralsnog gesteld en deels beantwoord konden 

worden in abstracte en hypothetische discussies tussen kenners, 

krijgen nu op een bijzondere manier gestalte. Namelijk in een 

driedimensionale wereld. 

Gevolgen
Want wat gebeurt er als je een virtuele wereld openstelt 

voor iedereen en daar ook nog een eigen munteen-

heid aan koppelt? Wat zijn de gevolgen voor een 

bewoner die op grote schaal Linden dollars ver-

dient? Is hij dan consument of producent? En is 

er wel een verschil tussen wat we in de oude 

economie bedrijven noemen en in Second 

Life bewoners? In feite kan iedereen een pro-

duct in de markt zetten of een dienst leveren. 

Bewoners kunnen zelfs een eigen bank opzet-

ten. Ze kunnen makelaar, prostituee, adviseur, 

kledingontwerper of gids worden. Participatie 

in de virtuele economie van Second Life is rela-

tief kapitaalextensief. Iedereen met een genetwerkte 

computer en wat startkapitaal moet in staat zijn een re-

levante bijdrage te kunnen leveren. 

De fiscus
Behalve bedrijven dienen ook beleidsmakers en politici zich te heroriënteren. 

Moeten bewoners bijvoorbeeld belasting betalen over hun inkomsten in Second 

Life? Voor de fiscus is er in veel gevallen gewoon sprake van dienstverlening. Hoe 

meer volume de economie van Second Life krijgt, hoe prangender deze vraag zal 

worden voor overheden. Moet een bewoner eigenlijk geen btw afdragen als hij 

iets verkoopt? De immer voortschrijdende digitalisering van geavanceerde 

westerse economieën zorgt ervoor dat deze vragen met de dag actueler wor-

den. Maar beantwoord zijn deze vragen nog absoluut niet.

 

Intellectueel eigendom
Boven alles neemt Second Life een vooruitstrevende plek in, in het 

debat over de fundamentele vraag van de rol van het auteurs-

recht in de tijd van alomtegenwoordige internettoegang. 

Gebruikers moeten zelf kunnen beslissen wat zij doen 

met hun intellectuele eigendom. Kapitaliseren of 

vrijgeven aan de publieke sfeer? En behalve dat 

een bewoner nagenoeg alles mag bouwen, kan 

het ook. De techniek, gridtechnologie, die Se-

cond Life mogelijk maakt bestaat al langer, maar 

is tot op heden nog niet op grote schaal toege-

past in de entertainmentsector. 

In feite heeft iedereen in Second Life dezelfde 

mogelijkheden. Het helpt als je veel (echt) geld 

hebt, maar uiteindelijk is dat niet nodig om een 

zinnig, interessant en uitdagend virtueel tweede 

leven te leiden. Er zijn in Second Life bewoners die 

vanuit het niets met het ontwerpen van kleding of huizen 

razend populair zijn geworden.
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Reclamemakers 
Voor een ieder die interesse heeft in de rol van nieuwe media in het dagelijks 

leven verdient Second Life de volle aandacht. Het is een wereld waarin een 

diverse groep gebruikers, overheid, bedrijfsleven, consumenten en niet-gouver-

nementele organisaties, letterlijk naast elkaar leven. En natuurlijk is Second Life 

dus ook voor reclamemakers en bedrijven interessant. Het mag en het kan. 

Bedrijven kunnen met een kleine investering een kijkje in de toekomst nemen. 

Hoe is het om virtueel met klanten te communiceren? Wat komt daar bij kijken? 

Is het in Second Life mogelijk om producten te testen of personeel te werven? 

Er worden op grote schaal ‘fouten’ gemaakt. Vrij logisch, want het is voor ieder-

een nieuw. Zo liggen winkels of kantoorgebouwen er vaak verlaten bij en in de 

virtuele wereld heeft dat toch iets geks. 

Nieuwe ondernemers
Dat maakt Second Life niets minder waard. Het is een dienst die 

in zijn kinderschoenen staat en er zijn nog lang geen vastge-

roeste regels of wetten die je vertellen hoe je een fortuin 

kunt verdienen. De aandacht moet echter wel ver-

plaatst worden naar startende, innovatieve onder-

nemers. Het zijn namelijk niet de grote bedrijven 

uit de echte wereld die de economie van Second 

Life draaiende houden: het zijn nieuwe volledig 

virtuele ondernemers. Deze bedrijven krijgen 

echter weinig aandacht in vergelijking met 

‘nieuwkomers’ als ABN-AMRO, Uitvaart.com 

en Adidas. Waarom is er in Nederlandse kran-

ten zo weinig te lezen over startende onderne-

mers als kledingontwerpers, spelontwikkelaars en 

magazine-uitgevers? Er is zo veel meer interessants 

te vertellen over een wereld gemaakt door amateurs 

dan de opzichtige reclamestickers van ‘vooruitstrevende’ 

multinationals. 

Toekomst 
Second Life als voorbeeld van een virtuele wereld, heeft de toekomst. Hoe die 

toekomst ingericht wordt, is niet aan Linden Lab en ook niet aan bedrijven en 

gewiekste marketingmensen uit het ‘eerste leven’. Het is aan alle bewoners van 

Second Life, of het nu bedrijven zijn, overheidsinstellingen of ‘simpele’ burgers. 

De belangrijkste persoonlijke eigenschap in Second Life is misschien dan ook 

wel vindingrijkheid. Second Life moet gezien worden als dat wat het nu is: een 

groot experiment. Een proeftuin voor het bedrijfsleven (dienstverleners en mar-

keteers), een speeltuin voor volwassenen en een intrigerende petrischaal voor 

onderzoekers. En niet te vergeten, een waardevol en zinnig tweede leven voor 

honderdduizenden bewoners.

David B. Nieborg is docent aan de Universiteit van Amsterdam, 

afdeling Media en Cultuur, en als promovendus verbonden aan de 

Amsterdam School for Cultural Analysis. Zijn wetenschap-

pelijke publicaties richten zich op nieuwe media en 

digitale cultuur en in het bijzonder op media- 

economische vraagstukken, gamecultuur en de 

relatie tussen oorlog en populaire cultuur. 

Daarnaast schrijft hij voor diverse (online) 

magazines en 

landelijke dag-

bladen over zijn 

onderzoekinteres-

ses en geeft hij 

aan bedrijven en 

instellingen advies 

over het veranderen-

de medialandschap. 

Zie ook www.gamespace.nl.

David’s avatar:

Bellak Box
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Life of Zebra
Bedrijvigheid
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De oude garde
Het loont tevens de moeite om te praten met de oude garde, de succesvolle 

bedrijven in Second Life die het dikwijls helemaal zonder enig kapitaal hebben 

moeten stellen, maar die weten wat er speelt onder de bewoners en welke pro-

ducten aanslaan. Niemand zit te wachten op een nagebouwde supermarkt van 

een uit de krachten gegroeide kruidenier waar het geheel uitgestorven is en die 

dus geen enkele toegevoegde waarde heeft voor de beleving van de be-

zoeker. Als bewoners willen shoppen in Second Life, dan gaan ze 

op zoek naar producten voor hun avatar of hun huis en der-

gelijke en niet naar schappen met wijn die niet gedronken 

kan worden. De eerder genoemde supermarkt slaagt 

er in real life nu juist zo goed in om klanten op allerlei 

manieren aan zich te binden met zaken als een popu-

lair receptenblad, de bonuspas, spaaracties en meer 

van zulke succes-formules. Vanwaar dan die luiheid 

als men zich in de virtuele wereld begeeft?

Kinderziektes
Het is te hopen dat de bedrijven die zich inmiddels op 

Second Life hebben gestort, in de toekomst origineler zul-

len zijn dan tot dusver het geval is geweest. Zij zijn over het 

algemeen alleen maar aanwezig om het aanwezig zijn. Dat is helaas niet 

voldoende. Het is weer net als tijdens de startfase van het web waarin bedrij-

ven vaak geen enkele notie bleken te hebben van het nieuwe medium. Maar 

waar je met een website nog kunt wegkomen met dergelijke informatie, hebben 

bewoners van Second Life behoefte aan entertainment en aan producten die 

aansluiten op hun virtuele leven. Het worden ongetwijfeld weer gouden tijden 

voor de onderzoeks bureaus, want die zullen wederom het veldwerk moeten 

doen voor de bedrijven om op deze manier te achterhalen wie de bewoners 

zijn en waar hun behoeften liggen. Het is een nieuwe manier van denken die niet 

altijd even goed aansluit op wat men al eerder heeft bedacht en gemaakt. Er is 

nog een hoop werk aan de winkel. Maar ik voorspel beterschap. 

Welkom in Second Life
Ik heb er helemaal niets op tegen dat talloze bedrijven zich onder-

tussen in ‘mijn’ virtuele wereld gevestigd hebben. Hun aanwezig-

heid kan bijdragen aan de acceptatie van Second Life door 

het grote publiek en hiermee tevens aan de groei van de 

economie. Grote bedrijven zijn ook beter in staat om 

events te organiseren waarbij tevens gebruik wordt 

gemaakt van streaming- en mixedmedia. Aan derge-

lijke toepasssingen zal de Second Life-bewoner eerder 

behoefte hebben dan aan een zoveelste kopie van een 

bedrijfspand waar werkelijk geen bal te beleven is. Zelfs 

geen pose ball.

Ken uw doelgroep
Bedrijven zullen voordat ze zich bezighouden met Second Life on-

getwijfeld hebben nagedacht wie hun doelgroep is, maar het lijkt er op dat 

het indelen in leefdtijdsgcategorieën, met de daaraan verbonden profielen, toch 

maar eens opnieuw bekeken moeten worden. Wat bedrijven maar niet lijken te 

snappen is het feit dat leeftijd maar een relatief begrip is in Second Life. Door-

gaans ziet iedereen er jong en gezond uit en gedraagt men zich ook anders dan 

in real life. En vergeet de furries niet of de bewoners die een rol als kind in een 

gezin spelen. Hun indentiteit in Second Life heeft niet bijster veel met hun real 

life te maken. Zij zullen, opgaande in hun rollenspel, daardoor meestal compleet 

andere behoeften hebben. En dat is nu een aspect dat bedrijven die in hun haast 

om in Second Life actief te worden, vaak over het hoofd zien. Men zou er goed 

aan doen mensen in te schakelen die al langer in Second Life actief zijn, om zich 
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Picks
Non eros adipiscing mollis. Donec semper turpis sed diam. Sed consequat ligula 

nec tortor. Integer eget sem. Ut vitae enim eu est vehicula gravida. Morbi ipsum 

ipsum, porta nec, tempor id, auctor vitae, purus. Pellentesque neque. Nulla luctus 

erat vitae libero. Integer nec enim. Phasellus aliquam enim et tortor. Quisque 

aliquet, quam elementum condimentum feugiat, tellus odio consectetuer wisi, 

vel nonummy sem neque in elit. Curabitur eleifend wisi iaculis ipsum. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesu-

ada fames ac turpis egestas. In non velit non ligula laoreet ultrices. Prae-

sent ultricies facilisis nisl. Vivamus luctus elit sit amet mi. Phasellus pel-

lentesque, erat eget elementum volutpat, dolor nisl porta neque, vitae 

Tot slot
Nulla luctus erat vitae libero. Integer nec enim. ivamus luctus elit sit 

amet mi. Phasellus pellentesque,. diam sit amet rhoncus ornare, erat elit 

uer erat. . Aliquam erat .Fusce et ipsum et nulla tristique facilisis. .soda-

les ipsum nibh in ligula. Maecenas mattis pulvinar diam. Curabitur sed leo.

Nulla facilisi. In vel sem. Morbi id urna in diam dignissim .

Feugiat. Proin molestie tortor eu velit. Aliquam erat volutpat. Nullam ultrices. 

tempus. n non velit non ligula laoreet. Erat a dui. Nam malesuada ornare dolor. 

Cras gravida, diam sit amet rhoncus ornare, erat elit uer erat. . Aliquam erat 

.Fusce et ipsum et nulla tristique facilisis. .

Phasellus aliquam enim et tortor. Quisque aliquet, quam elementum condimen-

tum feugiat, tellus odio consectetuer wisi, vel nonummy sem neque in elit. Cura-

bitur eleifend wisi iaculis ipsum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus 

et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In non velit non ligula laoreet 

ultrices. Praesent ultricies facilisis nisl. Vivamus luctus elit sit amet mi. Phasel-

lus pellentesque, erat eget elementum volutpat, dolor nisl porta neque, vitae 

sodales ipsum nibh in ligula. Maecenas mattis pulvinar diam. Curabitur sed leo.

Nulla facilisi. In vel sem. Morbi id urna in diam dignissim .

Feugiat. Proin molestie tortor eu velit. Aliquam erat volutpat. Nullam ultrices. 

tempus. n non velit non ligula laoreet. Erat a dui. Nam malesuada ornare dolor. 

Je doet er goed aan ook alvast een blik in je Inventory te werpen. In de map ‘Library’ zul je 

allemaal nieuwe avatars ontdekken.

Mijn eerste Teleport na een blik op de kaart en een klik 

op de plek met de meeste groene balletjes balletjes. 

Ik had al gehoord dat er clubs bestonden in SL en die 

had ik met behulp van de zoekfunctie zo gevonden.

Na alle drukte van deze avond mocht ik bijkomen bij een 

vriendelijke dame die hier al vrij lang zeer riant woonde.
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Appendix
SLang - bronnen - index 
Helaas zijn we alweer aan het einde van dit boek terechtgekomen. 
Wat nog rest is deze appendix, waarin je een verklarende woordenlijst 
(SLang), een verwijzing naar bronnen en een index kunt vinden.



SLang -  verklarende woordenlijst

Er worden in Second Life nogal wat termen en begrippen gebruikt 

die wellicht enige uitleg verdienen. Deze verklarende woordenlijst 

helpt je mogelijk uit de brand.

Abuse report
Wanneer mensen je lastigvallen of benadelen, is het mogelijk een 

klacht over die persoon te sturen naar Linden Lab middels een 

Abuse report.

AFK
Away From Keyboard. Term die mensen gebruiken om aan te ge-

ven dat ze niet meer achter hun computer zitten.

Alpha
Een optie in het menu Texture om objecten transparant of zelfs 

onzichtbaar te maken middels een script

Alt
Extra avatars die sommige bewoners er nog bij hebben. Dat kan 

ondermeer handig zijn voor het back-uppen van je eigen werk.

Attachment 
Avatartoevoegingen die vastgemaakt kunnen worden aan de gehe-

le avatar of een gedeelte ervan. Denk aan kleding, lichaamsdelen, 

haar en tools (voorwerpen met een functie).

Animation
Een animatie, een beweging van je avatar. Het is niet eenvoudig 

deze zelf te maken. Animators verdienen dus zeer goed in SL.

Animation overrider (ao)
Een apparaatje met een verzameling animaties voor je avatar.

Avatar
Je verschijningsvorm in SL. Er zijn mensen die de voorkeur geven 

aan het woord ‘poppetje’. Daarmee doet men de oorspronkelijke 

betekenis van het woord (Goddelijke verschijning) weinig eer aan.

Box-head
Een verschijnsel dat elke newborn overkomt. Het ‘dragen’ van een 

doos waarin het product is verpakt dat eigenlijk naar de inventory 

gekopieerd had moeten worden.

BSL·er
Een bekende Second Life-bewoner

Camping chair
Ook wel ‘moneychairs’ genoemd. Stoelen waarmee je geld kunt 

verdienen door erop te gaan zitten. Het nut voor de persoon die je 

betaalt, is het feit dat mensen wanneer ze op de kaart (de ‘Map’), 

kijken, allemaal groene stipjes zullen zien en zullen aannemen dat 

het daar wel leuk zal zijn omdat er veel mensen zijn.

Classifieds
Een onderdeel binnen de zoekfunctie van het programma dat zich 

richt op het vinden van werk en/of producten. 

Client
Het programma om mee in te loggen. Door Linden Lab ook wel de 

viewer genoemd.
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Combatzone
Een SIM die bedoeld is om met anderen in gevecht te gaan met 

wapens, tanks, vliegtuigen en meer van dit oorlogstuig. 

Copybot
Oorspronkelijk een ontwikkeltool van Linden Lab dat enige tijd 

misbruikt werd om items, objecten en zelfs complete avatars te 

kunnen kopiëren.

Creator
Term die aanduidt wie een object of product heeft gemaakt. Je 

vindt de naam van de creator via de editmodus (rechtsklik, ‘Edit’)

Custom hair
Haar dat uit prims bestaat en daardoor echt model kan hebben.

Covenant
Regels en voorwaarden die de eigenaar van een SIM of region heeft 

opgesteld voor de mensen die land bij hem kopen of huren. Wordt 

in het Nederlands een convenant genoemd.

Dancepads
Variaties op de campingchair. Door te klikken op de pads wordt 

de avatar aan het dansen gezet en krijg je hiervoor tussen de 10 

en 15 Linden dollar per uur uitbetaald.

Menu Debug
Een menu dat geactiveerd moet worden met de toetsencombinatie 

Ctrl+Alt+D en waarmee je diverse extra’s tot je beschikking krijgt. 

Het menu Debug heeft extra’s die alleen de client betreffen en een 

apart menu voor functionaliteit die op de server is gericht. Instel-

lingen in het clientmenu zijn alleen bij de gebruiker zichtbaar. 

Deeding
Met de optie ‘deed’ kun je objecten en land aan een group toeken-

nen. Hiermee draag je de eigendomsrechten over aan de group. 

Een voordeel van de ‘deed’-optie is dat je er 10% meer land en 

prims bij krijgt en gezamenlijk een SIM in bezit kunt krijgen.

Events
Evenementen die in Second Life plaatsvinden. Dit zijn concerten, 

feesten in clubs, modeshows, tentoonstellingen enzovoort.

First land
Inmiddels alweer achterhaalde term voor een stuk land dat je als 

betalende bewoner kon kopen voor een zeer aantrekkelijk tarief 

van L$ 1 per m2. Wegens misbruik en speculatie met dit type land 

is first land afgeschaft.

Flexible objects
Prims die flexibel zijn. Veel te vinden bij haar en kleding.  Flexible 

objects bewegen door middel van wind, interactie met de avatar of 

worden aangestuurd door scripts. Flexible objects zorgden voor 

een ware economische boost in de haar- en kledingbranche.

Force sun
Een optie in de menubalk (‘World’) waarmee je kunt bepalen of het 

dag, middag of avond is. Dit is alleen zichtbaar in de eigen viewer. 

Andere bewoners zien dus niet de zon opkomen, ondanks dat jij 

die keuze in het menu hebt gemaakt.

Friendlist
De lijst waar je al je vrienden hebt staan. Vanuit deze lijst kun je 

mensen toevoegen, verwijderen, oproepen of bijvoorbeeld rechten 

geven om jouw objecten te kunnen verplaatsen of bewerken.
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Furries 
Avatars verkleed als dieren of cartoonachtige wezens. Een van de 

eerste communities in SL. Er zijn ook hele kleine furries waarin de 

eigen avatar helemaal opgevouwen zit, waardoor men zelfs nog 

kleiner kan worden dan in feite mogelijk is.

Gestures
Hiermee kun je poses en animaties oproepen via het menu ‘Gestu-

res’ of aansturen met sneltoetsen of woorden die je in de lokale 

chat intikt. Je kunt zelf heel eenvoudig gestures maken en deze 

bovendien van geluid voorzien.

Ghost
Een overgebleven prim nadat deze is verwijderd uit de database, 

maar nog in de cache van de client. Je kunt het niet verplaatsen, 

verwijderen of gebruiken. Opnieuw inloggen is een van de weinige 

oplossingen voor dit verschijnsel.

Ginko
Een van de eerste banken in SL waar je je geld kunt vastzetten 

voor een bepaalde periode met een behoorlijk hoge rente als ge-

volg. Overigens is deze bank zeer omstreden, omdat alles erop 

duidt dat de zeer hoge rentes waarschijnlijk worden opgebracht 

door de nieuwkomers bij deze bank.

Grid
Benaming voor alle continenten en eilanden die via duizenden ser-

vers aan elkaar geknoopt worden tot één geheel. De Grid wordt 

zichtbaar via de kaart die je kunt oproepen via de button ‘Map’.

Griefer
Iemand die anderen lastigvalt, pest of anderzijds terroriseert. 

Group(s)
Je kunt zelf een group oprichten met mensen waarmee je dezelfde 

interesses hebt of waarmee je aan projecten wilt samenwerken. 

Een group moet minimaal uit twee personen bestaan. Met een 

group kun je onder andere gezamenlijk bouwen of gebruikmaken 

van objecten op een stuk land dat tot de group behoort. 

HUD - Head Up Display
Een attachment dat niet zichtbaar is voor andere bewoners, maar 

dat je als een extra laag op het scherm ziet. Met een HUD kun je 

producten bedienen of extra informatie op je scherm krijgen. Je 

kunt zelf bepalen op welke plek de HUD op het scherm te zien is.

Image missing
Wanneer de kleding of skin van een avatar niet kan worden gela-

den verschijnt deze tekst hiervoor in de plaats. Het wil overigens 

niet zeggen dat iedereen hetzelfde ziet. Dat kan, zoals met meer 

visuele informatie, per viewer verschillen.

IM/ Instant Messaging
Via de IM-button kun je privéberichten aan mensen sturen. Zie 

het als het equivalent van fluisteren, in het bijzonder in situaties 

waar meerdere mensen in één ruimte zijn. In tegenstelling tot de 

lokale chat zal de avatar ook geen animatie gebruiken om kenbaar 

te maken dat je aan het tikken bent. Je kunt ook een IM sturen aan 

mensen die niet bij je in de buurt zijn. In dat geval gebruik je de 

Friendlist om de gewenste persoon te bereiken.

Inventory
Hierin worden alle objecten en items die je koopt, krijgt of maakt 

opgeslagen. De inventory heeft een directorystructuur en is naar 

eigen inzicht in te delen. 
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In-world
Alles wat zich afspeelt in de wereld van SL wordt in-world ge-

noemd. 

Item
Alles wat in je inventory zit, noemen we items. Een item kan uit 

één of meerdere prims bestaan. 

Lag
Te veel avatars, prims en/of scripts op dezelfde server kunnen 

vertraging veroorzaken die zich uit in het laat verschijnen van 

ingetikte tekst, langzaam opbouwen van objecten of laden van 

textures en dergelijke. Ook sieraden of andere objecten met bling 

zijn belangrijke oorzaken van lag.

Landmark (LM)
Te vergelijken met de bookmarks van webbrowsers. Wanneer je 

op een plek bent die je later weer wilt bezoeken, bewaar je deze 

locatie met een landmark. Deze komen in de map ‘Landmarks’ in 

de inventory te staan. Landmarks zijn uit te wisselen met andere 

bewoners door ze simpelweg op iemands avatar of op het venster 

‘Profile’ van de ander te werpen.

Library 
In de map inventory bevindt zich buiten de map My Inventory 

tevens een map Library die door Linden Lab wordt voorzien van 

gratis items en objecten. Deze map wordt nogal eens over het 

hoofd gezien, maar bevat een aantal erg handige items.

Linden(s) 
Medewerkers van Linden Lab, de makers van Second Life, hebben 

allemaal de achternaam Linden.

Linden dollar
De munteenheid van Second Life 

Linden Script Language (LSL) 
Scripttaal die gebruikt word om interactie en functionaliteit aan 

objecten toe te voegen. Lijkt erg op C++.

LindeX 
De wisselkoers van L$ naar US-dollars en omgekeerd. 

Live Help
Met deze optie is het mogelijk een vraag te stellen en direct hulp 

van een van de vele vrijwilligers te krijgen.

Local chat
De ‘gewone’ chat waarin iedereen in een straal van 20 meter kan 

zien wat je intikt. 

Machinima 
Een film gemaakt in een game. Met SL worden veel machinima’s 

gemaakt die uiteenlopen van registraties van events tot films met 

acteurs, meerdere camera’s en montage achteraf. 

Mainland
De naam voor het vasteland, de continenten waar je in het geheel 

doorheen kunt vliegen. In tegenstelling tot SIMs, waar je aan de 

grenzen van het eiland bent gebonden.

Mappen
Iemand ‘mappen’ wil zeggen dat je kunt zien waar iemand uit je 

vriendenlijst zich bevindt. Tegenwoordig staat de optie niet meer 

automatisch aan, maar kun je dit per individu instellen.

Appendix



Appendix

Mature ground
In een mature region of SIM mag men erotische content aanbieden 

en word je niet per definitie verwijderd of gebanned wanneer je 

bijvoorbeeld naakt verschijnt of al te grove taal gebruikt.

Mini-Map
Een kleine uitvoering van de kaart waarmee je kunt zien waar jij 

bent en waar andere mensen zich bevinden. Erg handig als iemand 

vraagt hem/haar te volgen en je elkaar niet kwijt wilt raken. Als  

je elkaar ‘mapt’ (via de optie ‘Mapping’ in de ‘Friendlist’) kun je de 

ander zien als een rood stipje op de Mini-Map en zie je een rode 

buis boven de betreffende persoon verschijnen.

Modify-rights
Hiermee geef je in de modus ‘Edit’ aan of mensen een object of 

product mogen weggeven, verkopen, of kopiëren.

Mute-list
In deze lijst kun je aangeven van welke bewoners je geen tekst-

berichten meer wenst te ontvangen.

 

Newborn/newbie/noob
Pas geboren avatar. Iemand die nog nieuw is en geen idee heeft 

waar hij/zij in is beland en hoe alles werkt.

Object
Items die je in-world plaatst worden objects genoemd en kunnen 

uit één of meerdere prims bestaan.

Owner
Een term waarmee wordt aangegeven wie de eigenaar van een stuk 

land, item, prim of object is.

Parcel 
Stuk land (perceel) in Second Life. Elk perceel heeft een naam.

Particles 
Letterlijk vertaald: deeltjes. Particles worden gebruikt voor het 

maken van vuurwerk, rook, sieraden (met bling), regen, sneeuw 

enzovoort. Het zijn geen prims en je kunt ze dan ook niet selecte-

ren of bewerken. Ook de balletjes die uit je hand komen wanneer 

je op een voorwerp klikt zijn particles. Overdadig gebruik van par-

ticles veroorzaakt lag. 

PG (Parental ground)
‘Beschermd’ gebied waar je geen dingen mag doen die je ook 

niet in het bijzijn van je oma zou doen. Doe je hier toch iets dat 

volgens andere bewoners niet door de beugel kan dan bestaat de

mogelijkheid dat men je zal verwijderen, bannen of rapporteren.

Phantom
Je kunt objecten in het menu ‘Edit’ op ‘Phantom’ zetten, waardoor 

je er doorheen kunt lopen. Veel toegepast in combinatie met een 

script zodat men bijvoorbeeld een (geheime) deur kan maken van 

een schijnbaar massief ogende rots of iets dergelijks. Attachments 

die je op je avatar draagt, zijn automatisch phantom.

Picks
Foto’s uit SL die je in het profiel kunt plaatsen en ook bij andere 

bewoners kunt bekijken via de tab ‘Picks’ in het venster ‘Profile’. 

De picks bevatten tevens de landmark van de plek waar de foto 

is genomen. Zodoende kun je via een pick naar die plek telepor-

teren. Dit is een erg handige manier om voor jezelf via visuele 

geheugensteuntjes een verzameling bij te houden van je favoriete 

plekken in SL.
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Pose ball 
Een veelal blauwe of rode bal waar je met de rechtermuisknop op 

klikt om de avatar in een pose te zetten of te laten bewegen. 

 
Premium account
Een account waarvoor een bewoner maandelijks of jaarlijks be-

taald heeft. Dit type account biedt enkele extra’s, al zijn dat er 

tegenwoordig niet erg veel meer na het afschaffen van ‘first land’

Prim(s)
De bouwstenen waarmee zo’n beetje alles in de wereld van SL is 

gemaakt. Zonder prims geen objecten, huizen, bomen enzovoort. 

Profile
Het profiel waarin mensen kunnen vertellen wie ze zijn en wat ze 

doen in SL. Het is aan te raden altijd iets in het profiel te plaatsen, 

aangezien veel mensen dit eerst zullen bekijken nadat je ze aan-

spreekt. Het is je visitekaartje.

Push
Iemand kan per ongeluk tegen je aan stoten maar dat zal niet veel 

gevolgen hebben. Maar het is ook mogelijk om anderen via een 

script een push te geven, waardoor deze honderden meters verder 

in de region zal belanden. Je kunt een ‘anti-push’ dragen of zorgen 

dat je zit om een push te voorkomen.

Real estate
Vastgoed. Alle objecten met een vaste plaats op, boven of onder 

de aarde. Het betreft zowel zichtbare als niet-zichtbare objecten. 

Bij vastgoed wordt over het algemeen gedacht aan woningen en 

bedrijfspanden. Maar ook wegen, kabels, leidingen en het groen 

vallen onder dit begrip. Zelfs sloten, kanalen en rivieren.

Resident 
Bewoners van SL worden residents genoemd.

Region
Een gebied van 256x256 meter op mainland noemt men een region, 

terwijl een zelfde oppervlakte op een zelfstandig eiland de term 

‘SIM’ heeft meegekregen. Helaas worden de termen tegenwoordig 

door elkaar gebruikt dus weet je niet of je te maken hebt met een 

gebied dat omringd is door land of juist door water.

Rez (rezzing)
Het opbouwen, verschijnen van een object, prim of texture noemt 

men ‘rezzen’. De term is ontleend aan de Disney-film Tron. Hoe 

sneller de verbinding en hoe beter je grafische kaart is, hoe sneller 

objecten worden opgebouwd/gerezzed. 

Sandbox 
Als je zelf geen land bezit of huurt en je wilt toch bouwen, dan 

kun je terecht in verschillende zandbakken. 

Shape
De vorm van je lichaam. Je kunt deze geheel aanpassen in het 

menu ‘Appearance’ maar je kunt ze ook kant-en-klaar kopen.

Shield
Een middel om jezelf te beschermen tegen pushes of kogels. Door-

gaans hoeft dat alleen in een combatzone, want ook een portier of 

uitsmijter die in een club werkt zal een shield dragen.

SIM
Van oorsprong de term die werd gebruikt voor de op zichzelf 

staande eilanden (zie ook Regions).
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SLexchange
De bank van Linden Lab waar je geld koopt of verkoopt.

SLurl
De coördinaten van een locatie in SL. Een SLurl kan men ook via 

een webbrowser doorgeven zodat de viewer wordt gestart en je de 

locatie kunt bezoeken. Heel SL is in kaart gebracht op de website 

http://slurl.com/.

Skin 
De huid van de avatar. Wanneer je van plan bent als danser, escort 

of model te werken is het noodzaak hier geld aan te besteden.

Snapshot
Een manier om foto’s te kunnen maken in het programma. Snap-

shots kunnen in-world worden geüpload of via e-mail worden ver-

stuurd. Je kunt snapshots ook op de vaste schijf laten bewaren.

Stip-end
Wekelijks ‘zakgeld’ voor premium members (bewoners die betaald 

hebben voor hun account). 

Streaming video/audio
Geluid of beeld kan al bekeken worden voordat alles geheel is ge-

download. Ook livestreams zijn mogelijk, zodat men ter plekke 

een radio- of tv-programma kan doorgeven.

Teleporten
Een manier om je in SL te verplaatsen. In SL spreekt men kortweg 

van een TP. Je kunt vrienden een TP aanbieden via de Friendlist, of 

zelf op deze wijze verplaatsen via de kaart (Map), de zoekresulta-

ten of een landmark uit je inventory.

Terraforming
Een vorm van bouwen die gericht is op het landschap van een 

region of SIM. Zo maakt men bergen, dalen, rivieren en dergelijke 

die veelal worden verrijkt met items als bomen en planten. 

Textures
Afbeeldingen van materialen en patronen die worden gebruikt op 

prims.

ToS
Terms of Service. De voorwaarden waarmee je bij deelname aan SL 

akkoord bent gegaan.

Traffic
Hoeveelheid ‘verkeer’ die bezoekers van een parcel, region of SIM 

veroorzaken met hun aanwezigheid en activiteit hierin.

UUID
Alles in SL krijgt een uniek nummer aan zich gekopeld, zogeheten 

UUID’s. 

Vendor
Apparaat waarmee virtuele producten worden verkocht.

Viewer
Het programma waarmee we de wereld van SL zichtbaar maken. 

Te vergelijken met een webbrowser waarmee we het World Wide 

Web kunnen zien. Sommige visuele effecten verschijnen voor 

iedereen op een andere manier in de viewer, afhankelijk van in-

gestelde voorkeuren, computerconfiguratie en snelheid van de 

internetverbinding. Flexible objects zoals haar bijvoorbeeld zullen 

in verschillende viewers nooit op identieke wijze bewegen.
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Bronnen -  Gerelaterde websites

Er zijn heel wat websites die zich op de een of andere manier op 

Second Life richten. Buiten de vele weblogs die op verschillende 

manieren berichten over ontwikkelingen en verschijnselen in 

Second Life bestaat er ook een aantal uitstekende websites die 

extra functionaliteit kunnen toevoegen of als hulpmiddel dienen 

om je het virtuele leven nog makkelijker te maken.

Fansites
Second Life-NL - http://secondlife-nl.nl

Second Life NL Portal - http://secondlife.nl

Informatie
Meer over LSL - http://wiki.secondlife.com/wiki/LSL_Portal

Second Life Education - http://www.simteach.com/wiki

SL History - http://slhistory.org

Tools & Tutorials
HowSLife - http://howslife.nl

SL Knowledgebase - http://secondlife.com/knowledgebase

SLUrl - Second Life in kaart - http://slurl.com

SLProfiles - http://slprofiles.com

Snapzilla - http://www.sluniverse.com

BlogHUD - http://bloghud.com

Chip Midnight Templates - http://slboutique.com/chipmidnight

SL Templates - http://secondlife.com/community/templates.php

Real Estate
Second Life Estates - http://www.sl-estates.com

Anshe Chung - http://www.anshechung.com

Blogs
Second Life Insider - http://www.secondlifeinsider.com

In the grid - http://www.jasonpettus.com/inthegrid

SL Drama - http://sldrama.com

New World Notes - http://nwn.blogs.com/nwn

SL On Wheels - http://slonwheels.blogspot.com

SL Future Salon - http://slfuturesalon.blogs.com

aEoLuS Waves - http://drainwaves.com

Torley lives - http://torley.com

World of SL - http://planet.worldofsl.com

Inside Second Life - http://www.insidesecondlife.com

Second Life Blogo - http://secondlife.blogo.nl

E-zines/magazines
SLateNight - http://slatenight.com

SL Herald - http://www.secondlifeherald.com/slh

Pixelpulse magazine - http://www.slpixelpulse.com

Fora
Belgisch forum - http://slforum.be

Nederlands forum - http://www.slforum.nl

Metaverse
Metaversemessenger - http://metaversemessenger.com

De nieuwe reporter - http://www.denieuwereporter.nl

3pointD.com - http://www.3pointd.com

Millions of us - http://millionsofus.com/blog

 

Producten
SLEchange - http://www.slexchange.com
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In het overzicht op de vorige pagina’s staan een paar websites die wat mij betreft 

enige extra aandacht verdienen omdat ze handig kunnen zijn in combinatie met 

Second Life. Daarom op deze pagina’s enkele websites die ik zelf ook regelmatig 

gebruik. Als je de website bezoekt die bij dit boek hoort, zul je hier meer van 

dergelijke informatie terugvinden. (http://howslife.nl)

 SLurl (http://www.slurl.com)
Wat de URL betekent voor het World Wide Web, is de SLurl voor Second Life; 

een perfecte manier om een landmark te verspreiden en dankzij deze handige 

website kan iedereen een region of SIM bekijken via de gegenereerde landkaart 

en kun je via de webbrowser direct naar een locatie in Second Life worden ge-

stuurd. Dit werkt overigens alleen  als iemand ook de client voor Second Life op 

de computer heeft 

geïnstalleeerd. De 

site zou wat mij 

betreft nog beter 

bruikbaar zijn als 

er ook zoekopties 

zouden worden 

toegevoegd. Je 

kunt via de web-

site ook je eigen 

locatie in Second 

Life invoeren en 

van extra infor-

matie voorzien.

 Snapzilla (http://www.sluniverse.com/pics/)
Zoals bekend kun je in SL foto’s maken en heb je de keuze om deze in-world te 

bewaren. Dat kost L$10 per foto en dat kan aardig oplopen. Daarom zijn de 

opties om een snapshot op de eigen vaste schijf te bewaren of te versturen per 

e-mail een prettig alternatief. Maar je kunt je foto’s ook direct online bewaren 

met behulp van Snapzilla! Een prettige eigenschap van Snapzilla, is dat de foto’s 

worden voorzien van de SLurl naar de plaats waar de foto is genomen. 

Dat is niet alleen leuk en handig voor de bezoekers van Snapzilla maar ook voor 

jezelf is het een prettig alternatief voor de landmarks die je normaal in SL 

verzamelt. Een landmark zegt je na een maand of paar maanden meestal niet zo 

veel meer wanneer je door je landmarks in de inventory bladert. Terwijl een foto 

van de locatie direct weer allerlei associaties oproept. 

Je kunt met Snapzilla ook diverse albums aanmaken, favoriete foto’s markeren en 

je profiel instellen. Albums die je maakt kunnen ook door anderen worden be-

keken en worden des-

gewenst als een slide-

show getoond. De 

laatste vijf foto’s uit je 

album zijn bovendien 

in een zogeheten ‘Life-

Panel’ te publiceren op 

je website of weblog. 

Dat is een kwestie van 

simpel een paar regels 

HTML vanuit Snapzilla 

kopiëren en deze er-

gens op je website 

plakken. 



Appendix

191

Appendix

 191

 SLProfiles (http://slprofiles.com)
Ofschoon de nadruk in SL toch voornamelijk ligt op je Second Life en veel in-

woners hun first life liever laten voor wat het is, zijn er ook veel avatarprofielen 

voorzien van first life-informatie, compleet met foto. Hoewel het invoeren van 

first life-gegevens in veel gevallen leidt tot complete koningsdrama’s, ben je na-

tuurlijk vrij om deze gegevens voor anderen beschikbaar te maken. De website 

SLProfiles gaat hier verder waar de mogelijkheden van het profiel ophouden. Na 

inschrijven op de website krijg je de mogelijkheid om zowel je SL- als FL-profiel 

verder uit te breiden met fotoalbums, muziek, blog, overzicht van favoriete plek-

ken in SL en mag je je profielpagina naar eigen wens inrichten en vormgeven. 

Andere gebruikers van de site kunnen zodoende zonder in SL aanwezig te hoe-

ven zijn met je in contact komen, je aan hun vriendenlijst toevoegen, op je foto’s 

stemmen, commentaar of berichten voor je achterlaten en meer van dergelijke 

extra’s. Dit profiel kun je vervolgens ook tonen 

in je SL-profiel door het gebruik van de zoge-

heten ‘SLProfiles Multi Tabs’, wat de standaard-

mogelijkheden van de viewer ruimschoots over-

stijgt. Men heeft dan toegang tot je profiel in 

SLProfiles, waardoor ze ook je blog kunnen le-

zen, je foto-albums kunnen bekijken, RSS-feeds 

kunnen lezen en links naar andere sites kunnen 

gebruiken. Als gebruiker krijg je ook te zien hoe 

vaak je profiel door anderen is bekeken. Een an-

dere extra die je kunt gebruiken als je een 

account hebt op SLProfiles is de zogeheten ‘SL 

Gadget’: een handig en gratis object dat onzicht-

baar wordt gedragen en waarmee je een groot 

aantal gereedschappen kunt gebruiken die heel 

nuttig kunnen zijn voor je verblijf in SL. Je kunt 

dit item ophalen op Alcona (90, 55, 106). Kijk 

eerst even op de website voor een uitgebreid 

overzicht van de mogelijkheden.

 SLExchange (http://www.slexchange.com)
Deze website biedt de mogelijkheid tot het aanschaffen van SL-producten, het 

wisselen van geld en het kopen van land of huizen. De site is alleen te gebruiken 

wanneer je bent ingeschreven, maar dit verloopt vlot en zonder verborgen val-

kuilen. Vooral het zoeken naar specifieke producten is erg makkelijk via deze site. 

Ze zijn onderverdeeld in categorieën en veel van de producten zijn voorzien van 

reviews van tevreden 

en ontevreden gebrui-

kers. De aanwezigheid 

van afbeeldingen van 

een product spreekt tot 

de verbeelding en wan-

neer je besluit tot aan-

schaf van een product 

kun je indien je L$ op je 

account hebt gezet het 

product via de website 

aanschaffen. Om je ac-

count aan te vullen kun 

je terecht bij de hier 

voor speciaal bestemde 

apparaten die in-world 

op diverse locaties te 

vinden zijn. Wanneer je 

bent ingelogd in Second 

Life, dan wordt het pro-

duct direct naar je toe 

gestuurd en mocht je 

pas een tijd later online 

komen, dan staat het 

item alsnog netjes op je 

te wachten.
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Aarhof 162

ABN-AMRO 163

Abuse report 4, 38

ADHUD 96

Adoptiebureau 137

AFK 95

Ageplay 139

AmaZingg 48, 120

Animatie 76, 113, 135

Animation overider 123

Animator 113, 135

Anshe Chung 108, 121

Anti AFK 95

Attachments 24, 72

Avatar 3, 71, 79, 110

Avatar maker 110

B
Banen 98, 103

Bankieren in Second Life 124

Banlist 38

BDSM 138

Bedrijven 161

Beroepen 98

Big Brother 121,165, 168, 

    169, 171,173

Blender 78

Bling 72

BlogHUD 122

BNN 165

Bodypart 71

Bouwers 105

Bruce Sterling 9

BSL’er 120

Buy 27

C
Campingchair 94, 95

Casino 96, 97

Chip Midnight 82

Classifieds 109, 151

Clubs 142

Conception HUD 137

Convenant 157

Coördinaten invoeren 37

Copybot 8

Custom Hair 72, 111

Cyberpunk 9

Cyberseks 5

D
Danceboxes 101

Dancepads 94

Danser 101, 136

David de Nood 132

Den Haag 167

DFSS HUD 123

Dj 100

DropZone 164

Dutch Casino 120

DutchExchange 39, 92, 114

Dwell 96

E
Economie van Second Life 124

Edelsmid 112

Eigen huis 152

Endemol 162, 168

Enemy-list 99

EPN 132

Escort 101

Escortclub 136, 144

Event host 99

Events 46

F
First land 152

Flexi hair 72, 111

Flexible object 111, 181

Frans Charming 120

Free basic account 152

Freebies 5

G
Games 97

Geld 91

Geldscheppingswinst 125

Geld verdienen 92

Gemeenten 167

Genderbender checklist 141

Genderbending 140

Gerelaterde websites 189

Gestures 75

Ginko 114

Golda Stein 170

Greeter 98

Grid 11

Griefers 99

Group 153

H
Haar 72

Hackers 9

Helpeiland 22

Help Island 20, 24, 25

I
IM 11

Instant Message 39

Intellectueel eigendom 8

Interrealiteit 132

InterXchange 92

Inventory 22, 23

J
Journalist 103

K
Kermitt Quirk 46

Kinderen 137

Kinderporno 139

Kleding 71, 80, 111

Kledingontwerper 102, 111

Koersen 92

Kunstenaar 44, 113
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L
Lag 12

Land kopen 152

Landlord 108

Landmark 11, 39

Landscaper 108

Library 23, 28

Liefdadigheid 124

Limit-sell 114

Linden dollar 4, 39, 92, 114

Linden Lab 3

Linden Script Language 10

LindeX 92, 114

Live muziek 100

Local chat 11

Lost and Found 24, 116

Lost in the Magic Forest 121

LSL 10

M
Machinima 133

Mackenzie Sodwind 80

Madlen Flint 172

Magazines 102, 103

Mainland 37

Marie-Claire van den Berg 145

Mature land 38

Mentor 24, 99

Metaverse 9

Meubelmakel 106

Minimap 95

Model 102

Moneytrees 93

Mundo 164

My Inventory 22

N
Neal Stephenson 9

Nederlandse bedrijven 162

Neuromancer 9

Newborn 19

NinJam 100

Nintendo 8

No Modify 

O
OIHUD 20

Onderneming in SL 115

Onderwijs 166

Orbit 47

Oriëntatie eiland 19, 28

Orientation Island 19

P
Parcel 96, 153

Parental guidance 38

PG 38

Philip Rosedale 3, 5

Piramidespel 125

Places 46

Plat land 157

Pose balls 106

Posemaker 77

Poser 76, 113

Poses 75, 76, 102, 135

Prefabs 108, 154

Premium account’ 152

Premium members 93

Prims 10, 105

PrincessNina Prefect 169

Private Workspace 122, 154

Producten 122

Profiel aanmaken 30

Protected Ground 38

Pruikenmaker 111

Public 28

Public version 25

Q
Qavimator 77

R
Rabobank 125

Randstad 104

Recent Items 22

Region 11, 37

Relaties 132

Reuters 164

Rezzing 10

Rollenspel 12, 137, 139

S
Sandbox 156

Schoenen 71, 112

Schoondamme 167

Scripter 105, 107

Search 103

Secret-Agent HUD 122

Security 99

Seks 139

Seks en relaties 131

Seks in Second Life 136

Sex and the Server 145

Shape 79

Shoutcast 100

Sieraden 72, 112

Sightseeing 35

SIM 37, 153

Skin 74, 80, 84, 110

Skin maken 84

Skinmaker 109

Skoeps 164

Skybox 150

Skydivers 121

SLat 78

Slavenmarkt 138

SLExchange 117, 118, 191

SLingo 46, 97

SL Kids community 139

SLProfiles 191

SL Teen 137

SL time 12

SLurl 190

Snapzilla 190

Snowcrash 9

Stripper 101

Surveys 96
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Taartmenu 75

Talpa 164

Tax Revolt 10

Teleporteren 11

Template 82, 74, 111

Terms of Service 4, 38

Terraformer 108

Terrorist 171

Texture 74, 106, 109

Texturemaker 109

Tier fee 152

TP 11

Traffic 96, 171

Tringo 8, 46, 97, 99

Trouwen 133

V
Vbot 99

Verklarende woordenlijst 180

Viewer 9

Virtueel onroerend goed 124

Virtueel optreden 164

Virtueel crematorium 165

Virtuele banen 104

Virtuele economie 174

Virtuele kernbommen 125

Virtuele producten 163

Voorgefrabicreerd huis 152

W
Wallie 39

Wapensmid 107

Wear 23

William Gibson 9

Winkelpersoneel 98

Winkelruimte 111

Wim Boonstra 124

Wonen in Second Life 149

Workshop 30, 82, 84

X
X-Flight 123

Xcite 101, 136

Z
Zakgeld 93, 152

Zero sum game 125

Zoetermeer 167
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ThatSLife!

Digital Lifestyle Series

Een praktische gids voor Second LifeDUUREN
VAN

MEDIAThatSLife: Een praktische gids voor Second Life
Ik ben vandaag naar Australië gevlogen om met wat vrienden aan het strand te liggen. Ik heb in Rome wat
gewinkeld en in de hipste club van New York mijn kunsten vertoond als dj en daarmee 500 dollar verdiend. En jij?

Droom jij van een ander leven? Zonder alle overbodige ballast van het dagelijks bestaan?
Welkom in de wereld van Second Life.

Second Life (SL) is geen hype. Geen piramidespel. Geen computerspel. En zeker niet gevaarlijker voor je
gezondheid dan de ‘echte’ wereld. Wat is het dan wel? SL is een virtuele wereld die zó levensecht is dat honderdduizenden mensen
er vrienden maken, parachutespringen, paardrijden, de liefde bedrijven, en naar lieve lust rondvliegen.

De meeste mensen die SL instappen vragen zich al snel af: leuk, maar wat nu? Voor die mensen is dit boek. Alle aspecten van SL
komen aan bod. Je leert hoe je een ‘avatar’ kunt maken (je alter ego in SL). De taal en de gewoontes van SL. Hoe je geld kunt
verdienen (uitgeven gaat van zelf ). En wat de leukste plekken zijn en de beste winkels.

Kortom: dit boek geeft antwoord op alle vragen over Second Life. De zin en de onzin, de voordelen en de nadelen. Nuchter.
Eerlijk. Helder. En: prachtig geïllustreerd.

De schrijver, Bob Timroff, informeert al zijn leven lang mensen over internet. Hij publiceert in vakbladen, geeft lezingen, is
werkzaam als docent én, net als ik, een enthousiaste bewoner van SL. Hij kent de wereld van Second Life als geen ander - een
betere gids om je op weg te helpen zul je niet vinden.

De mogelijkheden in SL zijn net als jouw eigen fantasie: eindeloos. Waar wacht je nog op? Tot ziens in Second Life!

Sjaak Bral (LittleJack Lamont)
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